UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

ŠPELA ELIZABETA SOKLIČ

POLOŽAJ UČENCEV PO PREHODU V NOVO
KULTURNO-JEZIKOVNO OKOLJE V SLOVENSKI
OSNOVNI ŠOLI

MAGISTRSKO DELO

Ljubljana, 2012

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

ŠPELA ELIZABETA SOKLIČ

POLOŽAJ UČENCEV PO PREHODU V NOVO
KULTURNO-JEZIKOVNO OKOLJE V SLOVENSKI
OSNOVNI ŠOLI

MAGISTRSKO DELO

Mentorica: doc. dr. Irena Lesar

Ljubljana, 2012

ZAHVALA
Kakšno mentorico sem imela?
Tako, ki zna poslušati in svetovati,
ki zna preko pogovora učiti in neprestano naprej voditi,
ki zna nova dejstva pokazati in se s teboj čuditi,
ki ve, kako zrna od plev ločiti,
ki pokaže zanimanje in veselje,
ki vidi napake, spodrsljaje in pomanjkljivosti
a zaradi tega ne kritizira,
temveč še bolj hrabri, spodbuja in te pri delu podpira.
Resnično hvala dr. Irena Lesar za vsa nova (spo)znanja.

Hvala tudi mojim najbližjim, ki so mi potrpežljivo stali ob strani in me bodrili.
Posebej Juretu in mami Minki. In nenazadnje tudi Ivi za potrpežljivo
pregledovanje.

POVZETEK
V zadnjih petnajstih letih je mogoče prepoznati povečano priseljevanje v Slovenijo in s
tem tudi število novopriseljenih učencev, ki se vpisujejo v osnovno šolo. Slovenija, kot
podpisnica Konvencije o otrokovih pravicah, jim mora zagotoviti osnovno šolanje, saj
imajo pravico do vključevanja pod enakimi pogoji kot otroci slovenskih državljanov. Ta
pravica pa še ni popolnoma uresničena, saj nimajo možnosti spoznavanja lastne kulture
in učenja maternega jezika. V magistrskem delu so naprej predstavljene migracije v
Slovenijo po drugi svetovni vojni ter razlogi, zakaj do njih prihaja. Nadalje je tematiziran
pojem multikulturalizem, zlasti oblike multikulturnega izobraževanja. V razpravah o
priseljenski populaciji je mogoče zaslediti pogostejšo rabo pojma integracija priseljencev.
Toda analiza tega koncepta na področju vzgoje in izobraževanja pokaže, da je
neustrezen, zato bi bilo strokovno bolj sprejemljivo to področje raziskovati v okviru
koncepta inkluzivnosti. Predstavitev formalne urejenosti Švedske in Kanade - državi z
najdaljšo tradicijo priseljevanj, ki imata politiko multikulturalizma že izoblikovano in
predstavljata vzor drugim državam - in ugotovitve študije MIPEX pa omogočajo
primerjavo s trenutno urejenostjo tega področja v Sloveniji.
V empiričnem delu so predstavljene študije primera treh osnovnih šol in njihovo
reševanje problematike novopriseljenih učencev, in sicer z vidika pedagoških delavcev,
novopriseljenih staršev in učencev. Kvalitativna analiza pokaže, da šole izvajajo nekatere
dobre prakse (pouk slovenskega jezika, pomoč (enako govorečih) sošolcev ali starejših
učencev, sodelovanje med šolo in društvom v kraju), ki so že bile predlagane v
dokumentih s področja vključevanja novopriseljenih in migrantov v slovenski šolski
sistem. Pomembno vlogo v reševanju in odnosu do problematike ima ravnatelj šole, saj
so s tem povezane tudi ostale dejavnosti znotraj šole (izobraževanja učiteljev,
organizacija učenja slovenščine, stik s starši). Starši, ki pridejo v Slovenijo predvsem iz
ekonomskih razlogov, pričakujejo zlasti učno uspešnost svojih otrok, težave pa večini
povzroča jezik. Tudi učenci izpostavijo težave z jezikom, predvsem v prvih mesecih in
veliko stisko, ki jo ob vstopu v slovensko osnovno šolo doživljajo. Da bo vključevanje za
novopriseljenih učencev bolj pravično, bo potrebnih kar nekaj sprememb na ravni
celotnega šolskega sistema (npr. omogočanje učenja materinščine, izobraževanje
učiteljev, idr.) pa tudi spremembe kurikulov, da ti postanejo manj evropocentrični.

KLJUČNI POJMI: migracije, novopriseljeni učenci, inkluzivne pedagoške prakse,
multikulturalizem, interkulturna pedagogika, asimilacija.

ABSTRACT
In the last fifteen years, there has been an increased influx of immigrants to Slovenia
and thus an increased number of immigrant pupils enrolling in primary school. As a
signatory of the Convention on the Rights of the Child, Slovenia must provide them with
primary education since they have the right to enroll under the same conditions as
children of Slovenian citizens. This right, however, is not yet fully provided, as the pupils
do not have the opportunity to learn about their own culture and study their mother
tongue. This master thesis first describes migrations to Slovenia after World War II and
the reasons for these migrations. The thesis then covers the concept of multiculturalism,
especially forms of multicultural education. The term 'immigrant integration' can now be
found more frequently in discussions of the immigrant population, but an analysis of this
term in the field of education finds the term to be inappropriate. It would be
professionally more acceptable to study this field within the framework of the concept
of inclusiveness. A presentation of the formal arrangements in Sweden and Canada (two
countries with a long tradition of immigration, who already have an established policy of
multiculturalism and represent a model example for other countries) and the findings of
the MIPEX study allow us to make a comparison with the current state of this field in
Slovenia.
The empirical part of the thesis presents case studies of three primary schools and their
approach to the issue of new immigrant pupils, from the viewpoints of the teachers, the
immigrant parents and the pupils. A qualitative analysis shows that the schools have
implemented certain good practices (teaching Slovenian language, the assistance of
classmates or older pupils who speak the same language, cooperation between the
school and the local immigrant society) that have already been recommended in
documents on integrating immigrants into the Slovenian education system. The principal
of the school has an important role in the approach and the solutions to the issue since
he influences all other activities within the school (educating the teachers, organizing
Slovenian language courses, staying in touch with the parents). Parents mainly come to
Slovenia for economic reasons and expect their children to be successful in school, but
most have trouble with the language. Pupils also emphasize trouble with the language,
especially in the first months, as well as the distress they feel when enrolling into a
Slovenian primary school. To make the integration of immigration pupils more just,

several changes will be needed on the level of the entire educational system (e.g.
offering mother language courses, educating the teachers etc.). The curricula will also
need to be made less Eurocentric.

KEY WORDS: migrations, immigrant pupils, inclusive pedagogic practices,
multiculturalism, intercultural pedagogy, assimilation.
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1 TEORETIČNI DEL
1.1 Uvod
V slovenske šole se vsako leto vključujejo učenci, ki slovenskega jezika in
slovenske kulture (še) ne poznajo, temveč se z njima prvič srečajo v šoli. To so otroci
priseljencev, beguncev, prosilcev za azil in oseb z začasno zaščito (Strategija vključevanja
otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji, 2007, str. 4). Razlogi priselitve so tako zelo različni in s tem je povezan tudi
raznolik status, ki ga otroci oz. njihove družine dobijo v priseljeni državi. Vendar ne
glede na formalni status je vsem učencem oz. dijakom v šolskem kontekstu skupno
dejstvo, da se soočajo z velikimi jezikovnimi in kulturnimi razlikami.
Prvo leto, ko sem stopila v učilnico kot učiteljica prvega razreda, sem prvi šolski
dan dobila v razred učenko, ki je deset dni pred tem prišla v Slovenijo iz Makedonije. Ne
ona, ne njena mama nista znali slovenskega jezika, pa tudi jaz ne makedonskega.
Slovensko je znal oče, ki pa je v času pouka delal v tovarni in mi ni mogel pomagati pri
prevajanju. Sporazumevanje z mamo in hčerjo je potekalo z rokami, posameznimi
besedami v srbohrvaškem jeziku in največ z nasmehom, prijaznim tonom glasu ter
spodbudnimi pogledi. Deklica se je (v začetku) počutila izgubljeno, ničesar ni razumela in
je veliko jokala. Mama je prvi mesec sedela ob njej v učilnici, nato jo je čakala na
hodniku pred razredom in okoli novega leta je deklica zmogla sama ostati v šoli v
celotnem času pouka. Takoj sem jo vključila k dopolnilnemu pouku, kjer sva se učili
posamezne slovenske besede in poimenovanja predmetov ob sličicah. Ona je potiho
ponavljala za menoj in malo govorila. Skupaj z mamo se je vključila v pouk slovenskega
jezika za novopriseljene učence, kjer je hitro napredovala, saj je znala brati (naučila se je
sama) in ob koncu leta brez težav uspešno osvojila vse cilje prvega razreda.
Sama sem se v trenutku, ko sem se ob začetku šolskega leta zavedla situacije,
počutila zelo nemočno in izgubljeno. Prvič sem učila v prvem razredu in prvič sem imela
novopriseljeno učenko v razredu. Je to sploh možno, da pride v razred učenka, ki me
sploh ne razume? Kako naj ji pomagam? Kako jo bom ocenila? Od kod sploh prihaja in
zakaj je družina prišla k nam? Kaj ona že zna in bi lahko naučila mene? Kaj jaz vem o
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državi, od koder prihaja? Najbolj pa me je skrbelo, kako jo bodo sprejeli drugi učenci. Ta
izkušnja me je spodbudila k nadaljnjemu študiju.
Najpogostejši razlog, ki so ga navedli novopriseljeni starši za prihod v Slovenijo v
drugi polovici dvajsetega stoletja, je izboljšanje ekonomskih razmer (Klinar 1976, str. 23;
podobno tudi Povhe, 2011a; Medvešek, 2010; Dolenc, 2007; Pajnik in Zavratnik Zimic,
2003; Mežnarić, 1986). Težko je meriti in opredeliti ekonomske vzroke za selitev, saj so
odvisni od posameznikovih potreb, kar pa je subjektivna kategorija in je odvisna od
posameznikovega razumevanja življenja in njemu lastne razlage početja.
Človek se rodi v neki državi. Tam živi njegova družina, prijatelji in tam se
izobražuje. Konča osnovno in srednjo šolo, morda tudi višjo ali fakulteto, začne hoditi v
službo, uredi bivanjske razmere in si oblikuje družino. Na neki točki v življenju pa
ugotovi, da je njegov ekonomski status (pre)nizek, da tam zelo težko živi, da životari. Da
dela deset in več ur na dan, pa ne zasluži za dostojno življenje. Da svoji družini ne more
nuditi nič več razen 'kruha in vode' ter sprevidi, da mora oditi. Po navadi v tujo državo
najprej odide moški. Poišče si delo ter tam dela nekaj časa (nekaj mesecev ali let) in
nato se mu pridružijo žena in otroci. V svoji državi je bil podjetnik, prodajalec in je imel
hišo in zemljo ali stanovanje. Tu pa je (samo) tujec, delavec in podnajemnik. Tam je
nekdo bil, nekaj je pomenil. Tu je tujec. Eden od mnogih. Njegov status se popolnoma
spremeni, tako s socialnega, kot tudi ekonomskega vidika. Kasneje za njim pridejo
otroci, ki so bili v matični državi vpeti v družbo: imeli so sorodnike, prijatelje, uspešni so
bili v šoli, morebiti z odličnim uspehom in dobrimi rezultati na tekmovanjih. Tu pa so za
večino 'tujci': ne razumejo slovenskega jezika in ne poznajo lokalnih navad. Mi ne
poznamo njihovega jezika, njihovih navad, njihovih stisk ob prihodu ter stisk njihovih
staršev. In včasih niti ne vemo, kako naj pristopimo do njih, kako naj jih sprejmemo in
kaj lahko sploh od njih pričakujemo. Učitelji zahtevamo od njih, da se čim prej naučijo
slovenskega jezika, da znajo učno snov ter pridobivajo pozitivne ocene tako kot ostali.
Pogosto še velja miselnost: »če ste že prišli sem, se boste pač morali naučiti našega
jezika in sprejeti naše navade ali pa pojdite od koder ste prišli« (Medkulturni dialog in
aktivno državljanstvo, 2011, str. 25). Pa se je kdo kdaj vprašal, zakaj so prišli? Zakaj so
zapustili svoje mesto, vas, sorodnike in prijatelje, pustili prazno hišo in odšli v tuji svet?
Od kje pravzaprav prihajajo in kakšno je bilo njihovo življenje? Kje in kako pa živijo
danes?
2

Položaj delavcev migrantov v Sloveniji nikakor ni dober. V januarju 2011 je bilo
po podatkih zavoda za zaposlovanje 74.000 veljavnih delovnih dovoljenj, se pa ravno pri
priseljenih delavcih pojavlja največ hudih kršitev (npr. neizplačevanje plač, nevzdržni
delovni pogoji …), kot tudi dejstvo, da sistem delovnih dovoljenj postavlja te delavce v
še ranljivejši položaj, da si pogosto niti ne upajo uveljavljati svojih pravic (Kristan, 2011,
str. 2). In kako jih pri nas sprejemamo? N. Kogovšek Šalomon z Mirovnega inštituta je na
dnevih delovnega prava socialne varnosti poudarila, da se »delavci migranti pri nas ne
obravnavajo kot ljudje, ampak zgolj kot delovna sila, ki prispeva h gospodarski rasti«
(prav tam). Temu v prid govorijo tudi podatki, da je med migranti1 več dalj časa
brezposelnih kot med domačimi prebivalci, da jih je več pod pragom tveganja revščine
ali socialno izključenih, kot med domačimi prebivalci (Povhe, 2011b).
In kdo so navadno tisti, ki emigrirajo? To so pogosto mladi, močni in pripravljeni
poprijeti za težka dela, skratka dragocen vir za novo državo. Država, kjer so se rodili, je
za njih bolj ali manj skrbela v času otroštva, ko še niso mogli prispevati k bogastvu
svojega naroda. S tem, ko so odšli iz matične države, prispevajo k povečanju neenakosti
med bogatimi in revnimi državami. S. Castles in G. Kosack (1999, v Dekleva in Razpotnik,
2002, str. 19-20) v svoji razlagi umestita izvor novodobnih ekonomskih migracij v logiko
razvoja mednarodnega ekonomskega sistema. Zgodovina našega sveta je v tem smislu v
veliki meri evropocentrična. Bogatejše evropske države so od samega začetka izkoriščale
revnejše države vsega sveta in s tem povzročile njihovo zaostajanje v razvoju in to še
naprej ostaja tako. Ob tem pa R. Bešter (v Pajnik in Zavratnik Zimic, 2003, str. 83)
opozarja, da se bodo morale imigracije kvečjemu povečevati, ne pa zmanjševati, če si bo
Evropa želela zagotoviti dovolj delovne sile in zmanjšati naraščajoče nesorazmerje med
upokojenim in aktivnih prebivalstvom, nadalje pa bo tudi potrebovala dodatno
'uvoženo' intelektualno moč, če bo želela tekmovati z drugimi razvitimi državami v
tehnološkem razvoju.
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In kdo so otroci, ki pridejo z njimi? O otroku migrantu govorimo takrat, ko živi v
družini, ki ima stalno bivališče zunaj Slovenije in je tudi rojen izven Slovenije.
Novopriseljeni otroci prihajajo v Slovenijo z različnim ozadjem, npr. družina se je za
stalno priselila od drugod, družina se je vrnila z začasnega bivanja drugje, družina
začasno biva v Sloveniji, sicer pa stalno biva v tujini, ipd. (Jelenc, 1987, str. 296;
Strategija …, 2007, str. 8, 9; Bešter in Medvešek, 2010). Izkazalo se je, da ti otroci težje
sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli oziroma se slabše vključujejo v širše socialno
okolje, kar je posledica pomanjkljivega znanja (neznanja) slovenščine (večinoma gre za
otroke, ki jim je slovenščina drugi/tuji jezik). Drug, nezanemarljiv vidik pa so v praksi
neuresničene strategije in instrumenti za vključevanje novopriseljenih učencev2 v sistem
vzgoje in izobraževanja ter nezadostne vključenosti otrok in njihovih staršev v šolsko in
širše slovensko okolje (Strategija …, 2007, str. 4). Tako so učitelji porinjeni v nehvaležno
in nikakor lahko nalogo reševanja situacije in iskanja ustreznih rešitev. Slovenija, kot
podpisnica Konvencije o otrokovih pravicah, mora novopriseljenim otrokom
omogočiti uresničevanje pravice do šolanja, vendar pa s samim omogočanjem, da so
prisotni pri pouku gotovo ne uresničujemo te pravice (poudarila Š. E. S.). Ali pač?
Nedvomno bi v šolah morali poizkušati najti pravo pot, pomoč in način vključitve, ki bi
tudi učiteljem pomagal te učence sprejeti in jih izobraževati, obenem pa tudi tem
otrokom dati možnost polne in polnopravne vključitve v šolski sistem (Slovenska
tiskovna agencija, 2008; podobno tudi Medkulturni dialog in aktivno državljanstvo,
2011; Knez, 2009). Učitelji že nekaj let izražajo svojo nemoč pri poučevanju slovenščine
kot tujega jezika novopriseljenih. Raziskava, ki jo je izvedel Center za slovenščino kot
drugi/tuji jezik (v Knez, 2008, str. 155), je pokazala, da večina učiteljev nima izkušenj s
poučevanjem slovenščine kot tujega jezika. Opozorili so tudi na pomanjkanje ustreznega
gradiva za poučevanje slovenščine kot tujega jezika. Učenci, ki prihajajo v šolo večinoma
ne razumejo niti besede slovensko. Starši pa jim pred vstopom ne omogočijo, da bi se
slovenščine vsaj malo naučili že v matični državi ali takoj po prihodu v Slovenijo.
Raziskave v Sloveniji so pokazale, da je med učitelji prisotno prepričanje, da
mora biti šola do učencev iz priseljenskih družin pravična v smislu, da jih ne segregira
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(poučuje ločeno v posebnih razredih ali šolah), vendar pa je med učitelji zaznati
pomanjkanje senzibilnosti, kar pomeni tudi nezmožnost poiskati konstruktivne načine
poučevanja, ki bi omogočali novopriseljenim učencem boljši uspeh. Predpostavka
mnogih učiteljev je, da se mora »učenec prilagajati sistemu šolanja in ne obratno,
naloga staršev pa, da ga na ta sistem čim bolj pripravijo« (Peček in Lesar, 2006, str. 94,
95). Izpostavljene ugotovitve kažejo, da prakse, ki bi resnično omogočale vključevanje
teh učencev v razred, pogosto niso prisotne v stališčih učiteljev v odnosu do učencev
manjšinskih etničnih skupin. Avtorici v delu pokažeta, da v stališčih učiteljev »pogosto ni
moč prepoznati idej multikulturalizma v smislu zavedanja pomena nujnosti razvoja
materinščine in kulture, iz česar lahko sklepamo tudi na pomanjkljivo razumevanje
razvoja posameznikove identitete in vpliva šole na ta proces. V odgovorih precejšnega
dela učiteljev je moč zaznati odklonilen odnos do priseljencev. Pa tudi učitelji, ki pri
svojem delu ne prepoznavajo razlik, kakršne izhajajo iz učenčeve etnične pripadnosti, in
z vsemi delajo enako, reproducirajo nepravičnosti« (prav tam). Učitelji bi se morali
zavedati, da status novopriseljenega učenca ne postavlja učenca v enakovreden položaj
z ostalimi, temveč zahteva več pomoči in pozornosti, ki ju je potrebno nuditi temu
učencu. Lahko rečemo, da potrebuje oz. njegov položaj terja tudi druge pravice in
možnosti, ki bi tem otrokom omogočile šolanje, ki bi bilo bolj enakovredno šolanju
ostalih učencev in nediskriminatorno.
W. Kymlicka (2011, str. 28) pravi, da so bile države, ki so multikulturalizem vzele
zares, pripravljene iskati načine, s katerimi bi zmanjšale možnosti za nastanek
vzporednih družb. Med drugim so uvajale multikulturno izobraževanje v šole in
omogočale rabo manjšinskih jezikov v javnih šolah z namenom, da bodo pripadniki
manjšin državo gostiteljico tudi sprejeli za 'svojo'. Po primerjalni študiji Migrant
Integration Policy Index3 (v nadaljevanju MIPEX III) je Slovenija na osemnajstem mestu
med enaintridesetimi državami, ter dosega 53 od skupno možnih 100 točk. Slovenija bo
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MIPEX je primerjalna študija, v kateri so ugotavljali kakšna je v posamezni državi formalna

urejenost položaja migrantov. V okviru študije so ugotavljali zavezanost integraciji v triintridesetih
različnih državah: vseh državah Evropske unije, pa tudi Norveške, Švice, Kanade in Združenih držav
Amerike, nedavno pa sta se priključili tudi Avstralija in Japonska (Huddleston, Niessen, Chaoimh, White,
2011).
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največ sprememb morala uvesti predvsem na področju izobraževanja4, kjer dosega le 24
odstotnih točk glede na MIPEX-ovo lestvico (Huddleston, Niessen, Chaoimh, White,
2011).
Ob tem je pomembno izpostaviti vprašanje, kako otroci migrantov iz nekdanje
Jugoslavije, ki predstavljajo večino migrantov v Sloveniji, 'uspevajo' v slovenskem
šolskem sistemu. Raziskavo sta na reprezentativnem vzorcu za področje Ljubljane
izvedla B. Dekleva in Š. Razpotnik (2002). Ugotovila sta, da otroci migrantov iz nekdanje
Jugoslavije dosegajo nižje učne rezultate, s čimer se jim bistveno zmanjša možnost
prehajanja po socialni lestvici. V okviru te raziskave sta se izkazala dva pomembna
dejavnika: narodnost in nižja stopnja izobraženosti staršev, ki bistveno vplivata tako na
učno uspešnost kot na možnosti nadaljnjega šolanja. Tako lahko rečemo, da so mnogi
učenci in dijaki migranti depriveligirani z dveh plati: kot pripadniki manjšine, ki se zaradi
jezikovnih in kulturnih razlik nekoliko težje vključujejo v vzgojno-izobraževalni sistem,
ter kot člani družin manj izobraženih staršev, ki živijo v bistveno bolj neugodnih
socialno-ekonomskih razmerah (prav tam, str. 111, 112). Ob tem je potrebno izpostaviti
tudi prisotnost nasilja v življenju mladostnikov migrantov. Raziskava je pokazala, da sta v
spopadanju z nasiljem med mladostniki pomembna dva dejavnika: slaba integracija v
razredne skupnosti in občutek pomembnosti/sprejetosti drugih. Ta ugotovitev vodi k
razmisleku, kako v boju proti temu razvijati oddelčne kolektive, bodisi z delom z oddelki
bodisi z razvijanjem socialnih veščin in drugih lastnosti posameznikov za njihovo boljšo
socialno uveljavitev (prav tam, str. 173). Raziskava slovenskega javnega mnenja iz leta
2003 je pokazala, da se polovica vprašanih strinja s trditvijo, da se zaradi migrantov
povečuje število kaznivih dejanj, ter da jih le slaba tretjina meni da migranti na splošno
koristijo slovenskemu gospodarstvu (Toš, 2004, str. 495). Zastrašujoči pa so tudi
podatki, da je med pripadniki 'novih' manjšinskih skupnosti v njihovih percepcijah
zaznati več nestrpnosti med ljudmi v Sloveniji, kot pa je bilo pred osamosvojitvijo
(Komac in Medvešek, 2006, str. 16).
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zadovoljevanje njihovih potreb, nove priložnosti ter interkulturna vzgoja in izobraževanje za vse (prav
tam).

6

Ob tem pa naj samo kratko omenim rezultate raziskave slovenskega javnega
mnenja iz leta 2008 (Toš, 2009, str. 410), kjer so odgovarjali na vprašanje »V kolikšnem
obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evropske
skupnosti?« Torej priseljevanje iz delov, od koder jih številčno največ pride v Slovenijo.
»Mnogim naj dovoli priselitev« je odgovorila slaba desetina ljudi, »nekaterim naj
dovoli« je odgovorilo dobrih 41,6 %, »zelo redkim naj dovoli« 31,3 %, »nikomur naj ne
dovoli« 14 % in dobri trije odstotki niso izrazili mnenja. Priseljevanju torej ne nasprotuje
le desetina ljudi, vsi ostali pa postavljajo dodatne pogoje in omejitve za novopriseljene.
Pa se ob tem vprašajmo: zakaj želijo oditi iz matične države? So morda primorani v to?
In kako bi se počutili mi, če bi se znašli v njihovem položaju? Ob tem pomislimo: v
kakšen položaju bi se znašlo naše gospodarstvo, če vsi priseljeni odidejo? Kdo bo delal v
gostinstvu? Kdo v gradbeništvu? In nenazadnje kdo bo čistil naše šole?
Številne raziskave kažejo, da je sprememba socialno-kulturnega okolja za večino
že sama po sebi težavna (Bon in Petrič, 2000; Pagon in Mikuš Kos, 1998; Mežnarić,
1986). Ob tem so novopriseljeni učenci tako rekoč 'vrženi' v novo (osnovno) šolo,
prisiljeni so se vključiti, vrh tega pa se od njih pričakuje, da bodo v čim krajšem času tudi
učno napredovali. Obdobje, ko učenec še ni usvojil učnega jezika, je pa že vključen v
proces šolanja, nekateri strokovnjaki imenujejo 'obdobje tveganja' in to je občutljivo
obdobje šolanja, ko pri otroku hkrati poteka usvajanje učnega jezika in izpolnjevanje
šolskih zahtev (Knaflič, 1995, str. 5). Glede na dosedanje raziskovalne izsledke (Peček in
Lesar, 2006; Peček, 2005; Skubic Ermenc, 2003) učitelji v osnovnih šolah spodbujajo
asimilacijo, vendar pa pri raziskovanju položaja novopriseljenih učencev v naši osnovni
šoli ne smemo spregledati, da so na strokovni ravni izoblikovane številne smernice in
učinkovite rešitve za te učence. Poudariti pa je potrebno, da obstajajo le na deklarativni
ravni, niso pa zavezujoče in jih (po izkušnjah sodeč) večina učiteljev niti ne pozna. Zato
je osnovni namen magistrskega dela raziskovanje in analiza problematike vključevanja
novopriseljenih učencev v osnovno šolo in prepoznavanje ovir pri njihovem učnem in
socialnem napredovanju.
V raziskavi želim prikazati obdobje prvega leta šolanja v slovenski osnovni šoli
novopriseljenega učenca s treh različnih vidikov, in sicer ugotoviti, kakšen odnos imajo
pedagoški delavci do novopriseljenih učencev: kako jih dojemajo, katere prilagoditve
uvajajo v svoje pedagoško delo in katere potrebe pri svojem delu zaznavajo; ugotoviti
7

kakšna pričakovanja do šole in bivanja v Sloveniji imajo novopriseljeni starši ter kako se
novopriseljeni učenci počutijo med vrstniki: kako jih sprejemajo vrstniki in kako učitelji.
Nadalje pa želim ugotoviti, kakšne oblike dela in pomoči bi, po mnenju učiteljev in
ostalega pedagoškega kadra šole, potrebovali novopriseljeni učenci za lažje vključevanje
in učno napredovanje.

1.1.1 Cilji magistrskega dela
Temeljni cilj magistrskega dela je ugotoviti, kako doživljajo vključevanje
novopriseljenih učencev v slovensko osnovno šolo pedagoški delavci, starši
novopriseljenih otrok in novopriseljeni otroci. Z namenom dobiti čim bolj relevantne
odgovore na to vprašanje, so bile vse tri skupine udeleženih individualno intervjuvane
ter natančneje predstavljene v raziskovalnem delu magistrskega dela.
V teoretičnem delu magistrskega dela bom najprej opredelila temeljne pojme in
koncepte (migracij, multkulturalizma, inkluzije) ter predstavila relevantne mednarodne
in slovenske dokumente s tega področja. Nadalje bosta predstavljena modela
vključevanja in multikulturne politike Švedske in Kanade, ki imata že daljšo tradicijo
priseljevanja kot Slovenija ter sta na tem področju vodilni v svetu (Huddleston in sod.,
2011).
Cilji empiričnega dela so razdeljeni v tri sklope. Razdelila sem jih glede na to,
komu so namenjeni: pedagoškim delavcem, staršem novopriseljenih otrok in
novopriseljenim učencem. Skupina pedagoških delavcev je nadalje še razdeljena, in sicer
na učiteljice, vodstvo šole (ravnatelj) in svetovalne delavke. Iskala sem skupne
značilnosti odgovorov na posamezni šoli, in sicer sem ugotavljala kako pedagoški
delavci doživljajo novopriseljene učence v šoli (ravnatelji in svetovalne delavke glede
na šolo kot celoto, učiteljice pa v razredih), katere oblike pomoči ponudijo
novopriseljenim učencem na posameznih šolah (iskala sem predvsem tiste, ki jih
prepoznajo kot najbolj učinkovite oziroma uspešne). Nadalje sem predstavila, kako (in
če sploh) učitelji prilagajajo učni proces in ocenjevanje novopriseljenim učencem, kaj
po njihovem mnenju vpliva na šolski uspeh/neuspeh novopriseljenih ter predstavila
predloge pedagoških delavcev, katere oblike pomoči bi po njihovem mnenju
novopriseljeni učenci še potrebovali.
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V intervjujih so bili starši novopriseljenih otrok v odgovorih nekoliko bolj
skromni, deloma zaradi nekoliko slabšega razumevanja slovenskega jezika deloma pa
tudi zaradi zelo osebnega področja, o katerem sem jih spraševala. Vendar pa so bili vsi,
ki so se intervjujev udeležili, pripravljeni sodelovati in so delili svojo izkušnjo z menoj.
Predstavila bom vzroke za prihod v Slovenijo, kulturne razlike, s katerimi se soočajo,
ter njihova pričakovanja od bivanja v Sloveniji. Predstavila bom, kako se vključujejo v
slovensko družbeno okolje. Preverila sem tudi njihova pričakovanja do šole ter kako
ohranjajo svojo kulturo in jezik.
V zadnji skupini, ki sem jo intervjuvala, so sodelovali novopriseljeni učenci.
Predstavila bom njihovo počutje ob prihodu v razred slovenske šole, kako so doživljali
prve tedne in mesece. Preverila sem, kaj (če kaj) jim povzroča težave v šoli, ter
ugotavljala kako se počutijo med slovenskimi sošolci ter katere so razlike med šolo v
njihovi matični državi in slovensko šolo. Prikazala bom tudi sprejetost učencev s strani
učiteljev in splošno počutje učencev v slovenski šoli. Odstrla pa sem tudi, katere oblike
pomoči so prejeli (prejemajo) ob vključevanju v slovensko osnovno šolo.

1.1.2 Terminološke zadrege
V slovenski literaturi se pojavlja pestro poimenovanje učencev, ki nimajo
slovenskega državljanstva in se vključujejo v slovensko osnovno šolo:
-

tujci, otroci tujcev in otroci tujci, otroci, ki so tuji državljani;

-

priseljenci in učenci priseljenci;

-

migranti, imigranti, otroci migranti, migrantski otroci, učenci in dijaki z
migrantskim ozadjem;

-

zdomci, izseljenci.
Opredelitev te raznolike skupine posameznikov je torej zelo veliko, vsaka od njih

pa nosi tudi neke svoje specifičnosti, še posebej tiste, ki formalno omogočajo pridobitev
posebnega statusa in iz njega izhajajoče pravice. Z izrazom tujci novopriseljene ljudi
opredeljuje Zakon o tujcih (2009) in sicer je tujec »vsakdo, ki nima državljanstva
Republike Slovenije«. V šolah se med pedagoškim in vodstvenim kadrom uporablja izraz
tujci za učence, ki so se v Slovenijo priselili in še ne znajo slovensko. Enak izraz
uporabljajo tudi na Centru za slovenščino kot drugi jezik. Izraz se uporablja na
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pedagoških konferencah, v občilih (npr. Slovenska tiskovna agencija, 2008) pa tudi na
seminarju za učitelje, ki poučujejo novopriseljene učence in je potekal maja 2011 v
Ljubljani, so učiteljice, ki so opisovale svoje izkušnje z novopriseljenimi učenci,
uporabljale izraz tujci. V dokumentu Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in
šolah (Novak, 2009) se uporabljata izraza otroci tujcev in otroci tujci. Nadalje je
zanimivo, da je tudi v učnem načrtu uporabljen izraz dijaki tujci (Učni načrt: Tečaj …,
2010). V Zakonu o osnovni šoli (1996) so poimenovani kot otroci, ki so tuji državljani
oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji. V Slovarju
slovenskega knjižnega jezika najdemo razlago besed tujec, kdor je iz tuje dežele, tuje
jezikovne skupnosti; pripadnik tuje države; tuj neznan človek; tuj človek, ki ni seznanjen z
okoljem; priseljenec je kdor se je priselil; migrant kdor spreminja stalno ali začasno
bivališče, zlasti iz gospodarskih vzrokov (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2005). V
Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 se uporablja izraz
priseljenci (Krek in Metljak, 2011, str. 35) in učenci priseljenci (prav tam, str. 61). Prav
tako pa je v začetku dokumenta omenjeno, da je potrebno organizirati pouk slovenščine
»za učence, katerih materinščina ni slovenščina« (prav tam, str. 33). Že leta 1976 P.
Klinar v svojem delu za obe skupini uporablja enotno poimenovanje imigranti. Š.
Razpotnik (Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 37) pojasni, da so bili ljudje, ki so se selili iz
ekonomskih razlogov, sprva razumljeni kot začasni delavci v tujini in najpogosteje
poimenovani zdomci. Ker pa je veliko ljudi v tujini tudi ostalo in so tam ne le delali,
temveč postali vpeti v različna področja življenja v novi državi, se je kasneje
poimenovanje zdomci spremenilo v izseljence. Postopoma se je spremenila njihova
subjektivna realnost, njihova objektivna sprememba pa se je uresničila s
preimenovanjem.
Resolucija o migracijski politiki RS (2002) uporablja pojem migrant, razločuje pa
med različnimi kategorijami migrantov – med drugim iskalci azila, osebe z začasnim
zatočiščem in nezakoniti migranti oziroma prebežniki. Nadalje pa se v Resoluciji za
»priseljenca/priseljenko šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v RS«
(prav tam), ni pa poudarjeno kako poimenovati tiste, ki nimajo bivališča v RS. V Strategiji
… (2007, str. 8) je pojem priseljenca razumljen širše, saj se v slovenski vzgojnoizobraževalni sistem poleg v Resoluciji opredeljenih migrantov vključujejo tako otroci, ki
v Sloveniji bivajo manj kot eno leto, kot tudi otroci, ki že imajo slovensko državljanstvo
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in jih zato ne moremo več prištevati med priseljence, vendar v slovensko okolje zaradi
različnih vzrokov še niso povsem vključeni.
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2009), poleg izraza tujci, uporablja na
svoji spletni strani izraz otroci migranti ter starši migranti, in sicer »tečaji za otroke
migrante, ki se bodo v šolskem letu 2009/2010 na novo vključili v …« Medtem ko
avtorici R. Bešter in M. Medvešek (2010, str. 205) navajata za to skupino izraz
migrantski otroci, s katero označujeta otroke, ki so se priselili v Slovenijo iz druge
države in nimajo slovenskega državljanstva. R. Bešter jih opiše kot tiste otroke, ki živijo v
eni od obravnavanih držav članic Evropske unije (EU), pa v tej niso bili rojeni, ne glede
na to, ali so državljani druge države članice EU ali državljani katere od tretjih držav ali pa
so po priselitvi pridobili državljanstvo države, v kateri trenutno živijo (Bešter, 2009, str.
95).
Predstavniki Slovenske filantropije so na strokovnem posvetu 23. septembra
2009 uporabljali izraz učenci in dijaki z migrantskim ozadjem (Slovenska filantropija,
2009). S tem poimenovanjem so bili opredeljeni učenci in dijaki, ki so se pred kratkim
priselili v Slovenijo, kot tudi tisti, ki so v slovenski šolski sistem vključeni že več let. Na
posvetu je bilo poudarjeno, da beseda 'tujec' že pomeni stigmo, ter da je primernejše
poimenovanje otroci z migrantskim ozadjem. Predavateljica M. A. Vižintin je na istem
posvetu za učence, ki so se na novo vključili v slovensko osnovno šolo, uporabila izraz
otroci priseljenci (prav tam).
V anglosaksonskem svetu se uporablja izraz »pupils with a mother tongue other
than …« (učenci z drugim maternim jezikom kot …) (Compulsory School: Syllabus, 2008,
str. 89). Z izrazom »newcomers« (novoprišleki) jih poimenuje MIPEX (Huddleston in
sod., 2011). V rezultatih raziskave PISA (Programme of international student
assessment) pa so poimenovani »first-generation students – those who were born
outside the country of assessment«, torej prva generacija učencev – tisti, ki so bili
rojeni izven države, kjer je potekalo ocenjevanje (Organisation for Economic Cooperation and Deelopment - OECD, 2010, str. 16). V nadaljevanju dokumenta pa se
pojavlja

izraz

»students

with

an

immigrant

background«

torej

učenci z

priseljenskim/migrantskim ozadjem (prav tam, str. 68). Ob tem naj omenim misel B.
Dekleve »Pozabljamo na to, da tujcev ne ustvarja njihova temna polt, črka el, ki jo
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drugače izgovarjajo, ali katerakoli druga lastnost, pač pa si svoje tujce ustvarjamo sami,
ker jih potrebujemo zato, da mi sami nekaj smo« (Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 18).
Morda se zdi čudno, da sama uvajam še en 'nov in drugačen' izraz za
poimenovanje učencev, ki so se ravnokar priselili v Slovenijo. Vendar se strinjam, da
izraz 'tujec' že sam po sebi pomeni neko stigmo, nosi nek negativen predznak in, čeprav
ga v delovnem okolju najpogosteje slišim, mi ni blizu in se strinjam z zgoraj izpostavljeno
ugotovitvijo B. Dekleve. Izraz migrant oz. tudi slovenjena različica priseljenec, vključuje
številne skupine priseljenih oseb, saj sem spadajo učenci, ki so v Sloveniji že nekaj let pa
tudi tisti, ki so se priselili v zadnjem obdobju. Zato sem se odločila za besedno zvezo, ki
najbolje označuje skupino ljudi, ki so se pred kratkim priselili v novo kulturno in
jezikovno okolje in obenem ne nosi s seboj negativne konotacije. Tako v magistrskem
delu uporabljam izraz novopriseljeni učenci/otroci. S tem želim opredeliti, da gre za
učence, ki so se v Slovenijo priselili pred največ enim letom. Glede na to, da se za ostalo
populacijo otrok, ki so v Sloveniji že več let ali so celo druga generacija priseljencev,
uporabljajo tako različna poimenovanja, jih bom v magistrskem delu enotno navajala
kot učenci/otroci migranti. S tem želim pokazati na razliko pri pedagoškem delu z enimi
ali drugimi.

1.2 Migracije
Migracije so kompleksen mednarodni proces, ki združuje pojem emigracije
(gibanje ljudi iz njihove izvorne družbe), pojem imigracije (trajni prihod, priselitev,
vselitev v imigrantsko družbo) in pojem reimigracije (vračanje imigrantov nazaj v izvorno
družbo) (Klinar, 1976, str. 16; podobno tudi Settles, Hanks in Sussman, 1993; Human
Migration Guide, 2005). Pojem migracije je P. Klinar (1976, str. 15-17) opredelil kot
fizično gibanje posameznih oseb oziroma skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do
relativno trajne spremembe kraja bivanja, in sicer pri selitvah pride do spremembe
kulturnega ali socialnega okolja in prostora.
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Migracije lahko razdelimo na tiste, ki so neorganizirane in organizirane.
Neorganizirane so vezane na čas liberalnega kapitalizma5, organizirane pa se pojavijo v
času monopolnega kapitalizma in jih države urejajo skladno s svojimi interesi. Zadnje
obdobje organiziranih migracij se imenuje sodobno, kjer migracije delimo na notranje in
mednarodne. Mednarodne so lahko trajne ali začasne, povezane pa s prestopom
državne meje in s tem, da oseba eno leto biva v tujini (Lukšič-Hacin, 1999, str. 142).
Sodobne migracije se po tipu in geografskih vzorcih razlikujejo od preteklih. Zaradi
notranje odprtosti Evropske unije in s tem uveljavljanjem načel prostega pretoka ljudi,
kapitala, blaga in storitev je prišlo do sprememb meja regionalnih in dnevnih gibanj
ljudi, s tem pa se je spremenila tudi struktura migrantov. Pojav 'postindustrijskega'
vzorca migracij predstavlja zadnjega od treh valov migracij po drugi svetovni vojni in
zajema tri različna področja: visoko kvalificirano delovno silo, iskanje azila in
neregularno, 'ilegalno' gibanje (Resolucija o migracijski politiki, 2002).

1.2.1 Vzroki preseljevanja
Vzroki za preseljevanje posameznikov so lahko zelo različni. Pogosto gre za
kombinacijo različnih dejavnikov, kjer en dejavnik prevladuje, a se dopolnjuje z ostalimi.
S. Castles (2004, str. 208) pravi, da so mednarodne migracije izredno kompleksen proces
med državami in odnosi med njimi. Dejavnike, ki sooblikujejo migracije in njihove
posledice, razdeli v tri skupine: dejavniki za preseljevanje povezani s socialno dinamiko
(ekonomski

razlogi,

birokratski

procesi),

dejavniki

povezani

z

globalizacijo,

transnacionalizem in odnosi med 'Severom in Jugom', ter dejavniki povezani s
političnimi sistemi. B. Dekleva (2002, str. 22) poudari, da se pojem migracij dotika
različnih tem, kot so kulturna usmeritev, identiteta, religija, etnični predsodki, trg dela,
prosta mesta v bolnišnicah, šolah ter drugih zdravstvenih in vzgojno-varstvenih
ustanovah, nasilje, obrobni urbani predeli, pa tudi gospodarsko in prostorsko

5

Čas liberalnega kapitalizma je v Sloveniji od sredine 19. stoletja do konca 2. svetovne vojne

(Javornik, 1990, str. 403). Po drugi svetovni vojni pa govorimo o razvoju monopolnega kapitalizma. To je
čas spremenjenega družbenega sistema, različnih razlastitev in nacionalizacij. Državna lastnina in različne
oblike kolektivne lastnine so zmanjšale pomen profita (prav tam, str. 401).
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načrtovanje. Tako je pomembno posameznikovo doživljanje teh dejavnikov in to je tista
točka, v kateri se posamezniki med seboj razlikujejo (Lukšič-Hacin, 1995). Sprožilci
migracijskih procesov so lahko demografski procesi, neenakost v blaginji, potrebe po
delovni sili, nemiri ali vojne (Mežnarić, 1986; Milharčič Hladnik, 2009).
M. Lukšič-Hacin (1999, str. 142-143) deli razloge za selitev na dejavnike:
-

odbijanja iz starega okolja (nemiri, politični pritiski, socialno-ekonomska
brezperspektivnost …),

-

privlačevanja, ki posamezno osebo privlačijo v emigracijsko državo (zaposlitev,
zatočišče, višji življenjski standard …).
Razlogi za migracije pogosto izhajajo iz teorije o dejavnikih odbijanja in

privlačevanja, vendar pa ti dejavniki ne pojasnjujejo celostno, zakaj se določeni
posamezniki odselijo, drugi pa ne (Medvešek, 2010, str. 56-58; Suàrez-Orozco in SuàrezOrozco, 2001, str. 20-24; Klinar, 1976, str. 23; Josipovič, 2006, str. 73, 74; Pajnik in
Zavratnik Zimic, 2003). Pogosto gre za kombinacijo subjektivnih dejavnikov ter
posameznikove socialno-psihološke osebnostne lastnosti. Predvsem gre za kombinacijo
različnih dejavnikov:
-

Socioekonomski dejavniki: zaposlitev, višji dohodki, višji življenjski standard in
izboljšanje ekonomskega položaja. Ti spodbujajo migracije iz ekonomsko manj
razvitih območij v ekonomsko razvita območja. Zaradi relativnosti doživljanja
revščine, bede in nujnih življenjskih potrebščin je težko opredeliti in meriti
ekonomske vzroke, ker so odvisni tudi od posameznikovih potreb, kar je
subjektivna kategorija in je odvisna od posameznikovega razumevanja življenja in
njemu lastne razlage položaja.

-

Politični in vojaški dejavniki: vojne, revolucije, prevrati, diskriminacije, politična
preganjanja in pritiski privedejo do političnih migracij, ki menjajo politične
sisteme in iščejo več političnih pravic, svobodo ter družbo, ki bo tolerirala
posameznikove politične ideje.

-

Osebni in družinski dejavniki: osebni vzroki migracij tistih oseb, ki želijo strokovno
napredovati, so najpogosteje izpopolniti svoje znanje, izobrazbo, kvalifikacije in
profesionalno napredovati ter dobiti ustrezno zaposlitev. Vzrok za migracije so
tudi družinski ali prijateljski odnosi.
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-

Kulturni dejavniki: odraz zgodb o boljšem življenju v državi sprejemnici in s tem
boljših priložnostih za potomce imigrantov, posredovanih prek medijev ali prek
ustnega izročila.
Vzroki mednarodnih migracij so zapleteni in so sestavni del spreminjanja

socialnega okolja. Med vzroke spada tudi migracijska politika in njeno uveljavljanje.
Hkrati pa so prav migracije vzrok za zapleten pojav nastanka, spreminjanja in
uveljavljanja migracijske politike. Gre za dva zapletena pojava, ki vplivata drug na
drugega (medsebojno povezana pojava). Zato ni presenetljivo, da je migracijska politika
velikokrat slabo zastavljena, usmerjena le v ozke cilje in prinaša celo nepredvidene
rezultate.

1.2.2 Oris priseljevanja v Slovenijo v drugi polovici 20. stoletja do
danes
V Sloveniji se je že kmalu po drugi svetovni vojni pojavila potreba po delovni sili,
na katero so se odzvali predvsem prebivalci drugih jugoslovanskih republik. Demografi
so v obdobju med koncem 2. sv. vojne in začetkom osemdesetih let opisali za
Jugoslavijo nekaj migracijskih obdobij (Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 25, 26; Komac,
2007). Med leti 1948 in 1953 migracije še niso bile izrazite (prebivališče je letno
spremenilo le okoli četrt milijona ljudi v vsej Jugoslaviji), po letu 1953 pa je prišlo do
migracijskega skoka: v tem obdobju je prebivališče zamenjalo že pol milijona ljudi letno.
Vendar je večina teh selitev potekala še na relaciji vas – mesto znotraj posameznih
republik. Zaradi preseljevanja kmečkega prebivalstva v urbana središča se je v mestih
pojavil presežek delovne sile in veliko ljudi je postalo brezposelnih. Tako so se okrepile
medrepubliške migracije (Breznik in sod., 1978, v Mežnarić, 1986, str. 27).
S. Mežnarić (1986) opredeljuje pojem notranjih migracij kot lokalno ali
medregionalno gibanje prebivalstva, ki je razmeroma stalnega značaja, medrepubliške
migracije pa so del notranjih migracij tudi razmeroma stalnega značaja in na večjo
razdaljo. Okvirno lahko čas po letu 1953 in do osamosvojitve razdelimo v dve obdobji:
obdobje do leta 1974 in obdobje po zapiranju tržišč delovne sile v Evropi. Prvo večje
obdobje notranjih migracij je potekalo v obdobju od leta 1953 do 1961. V Sloveniji je v
tem času primanjkovalo delovne sile, saj je v tem času veliko Slovencev emigriralo v
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tujino in tudi gospodarska rast je bila višja v primerjavi z ostalimi jugoslovanskimi
republikami (prav tam). V tem času pride do pospešenih migracij proti mestnim jedrom.
Nekdanji kmetovalci se dokončno ločijo od vasi in zemlje. Zaradi preseljevanja
kmečkega prebivalstva v urbana središča se pojavlja presežek delovne sile v mestih in
narašča brezposelnost. Okrepijo se notranje migracije na večjo razdaljo (med
posameznimi jugoslovanskimi republikami), kar poveča demografske razlike med
republikami bivše Jugoslavije (Kobolt, 2002, str. 21).
Leta 1965 je Jugoslavija odprla meje, zato je velik delež nekmečkega prebivalstva
zapustil državo ter odšel na začasno delo v tujino, predvsem v Avstrijo, Nemčijo in na
Švedsko. Tako govorimo, da so do leta 1974 potekale 'stopnične migracije' prek
Slovenije v tujino, med izseljenci pa je bilo tudi veliko Slovencev (Trnovšek, 1996). Po
letu 1974 pa se prične zapirati zahodnoevropsko tržišče delovne sile, zato se poveča
priseljevanje iz drugih republik v Slovenijo, ki kot bolj razviti del skupne države omogoči
številna delovna mesta za migrante. Tako se začne v drugi polovici sedemdesetih let
drugi močnejši val priseljevanja (Kobolt, 2002, str. 21, 22; Dolenc, 2007, str. 78). Največ
migrantov v tem obdobju je bilo iz Bosne in Hercegovine, sledili sta Črna gora in Srbija, iz
Hrvaške so prihajali redkeje. Vse od sredine šestdesetih let naprej je bilo izseljevanje iz
Slovenije bistveno manjše kot priseljevanje v Slovenijo, zato je mogoče reči, da je
Slovenija imigrantska dežela. Med leti 1976 in 1980 je bilo v državi 34,5 % selitvenega
prebivalstva. Leta 1984 pa je to število padlo na 21,8 %.
B. Trnovšek (1996) ugotavlja, da se število priselitev po letu 1980 zmanjšuje.
Največ v tem času priseljenih izhaja s Hrvaške, severozahodne Bosne, Kosova, zahodne
Makedonije in vzhodne Srbije. Migranti so večinoma prihajali s področij, ki so imela
občutno nižji dohodek na prebivalca, kot pa ga je dosegla Slovenija v začetku
osemdesetih let. V teh državah je bilo na voljo manj delovnih mest, stopnja
brezposelnosti pa posledično visoka. Tudi kvaliteta bivanja, zdravstvenega in socialnega
varstva je bila bistveno nižja kot pa v Sloveniji.
Od leta 1991 je priseljevanje zaznamoval velik val beguncev najprej iz Hrvaške,
nato iz Bosne in nazadnje še s Kosova. Razlogi za nove migracije so bili politični in
ekonomski. Ljudje so hoteli pobegniti pred vojno in si poiskati zatočišče ter zaposlitev,
pa tudi ubežati revščini. Slovenija je postala zatočišče za vojne begunce, politične
azilante in ekonomske migrante, saj jih države zahodne Evrope niso želele sprejeti
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(Kobolt, 2002, str. 24, 25). Veliko beguncev, ki jih je vojna v bivši Jugoslaviji pripeljala v
Slovenijo, je imelo v Sloveniji sorodnike ali pa drugačne zveze. Potrditev tej ugotovitvi je
podatek, da je štiri petine beguncev živelo izven begunskih centrov, torej pri prijateljih,
sorodnikih ali znancih. Zaradi teh zvez je obstajala večja možnost, da se bodo odločili
ostati v državi, kot pa da bi se vrnili v matično državo (Malačič, 1991).
Slovenija je z osamosvojitvijo postala država z relativno visokim življenjskim
standardom, pa tudi z relativno visoko stopnjo brezposelnosti. Je emigrantska,
remigrantska in v zadnjem času tudi imigrantska družba in se srečuje z različnimi tipi
migracij. V naši državi se je s spremembo družbenega sistema (z osamosvojitvijo) močno
povečalo zavedanje problematike etnične heterogenosti in različnih kultur imigrantov.
Tako lahko zaključimo, da nas nova družbena realnost postavlja pred izzive, ki jih v
konceptualnem smislu problematizira multikulturalizem.
Slovenija je svojo multietnično podobo pridobivala postopoma. V popisu leta
1953 se je za slovensko prebivalstvo opredelilo 96,52 % prebivalstva, leta 1991 88,31 %,
leta 2002 pa 83,03 % prebivalstva (Popis 2002, 2003). Migranti so tako slovenski državi
pomagali, da ima sedaj skoraj 2 milijona prebivalcev, medtem ko jih je še pred dobrimi
50 leti imela skoraj četrtino manj. Tudi danes nas rešujejo – v nasprotnem primeru bi
število prebivalcev v zadnjih letih že upadlo, saj je bil naravni prirast negativen kar deset
let v času samostojne Slovenije (Statistični urad Republike Slovenije, 2008).
Glede na rezultate Popisa 2002 se je za Bošnjake opredelilo 21.542 prebivalcev,
za Črnogorce 2.667 prebivalcev, za Albance 6.186, za Hrvate 35.642, za Makedonce
3.972, za Muslimane 10.467 in za Srbe 38.964. Zanimivi so podatki o maternem jeziku,
in sicer se je 87,7 % ljudi opredelilo za slovenščino kot materni jezik. Z drugimi
besedami, 12,3 % prebivalcev ima druge materne jezike, med njimi jih je samo 0,2 %
opredeljenih za italijanščino kot materni jezik in 0,4 % za madžarščino (kar sta tudi jezika
priznanih manjšin) (Popis 2002, 2003). Večina med temi preostalimi 11,7 % prebivalcev
je maternih govorcev jezikov bivše Jugoslavije. Za otroke in mladostnike iz skupine
približno 8.500 pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti (11.000, če upoštevamo
podatek o maternem jeziku) so organizirane dvojezične šole in pouk maternega jezika,
za otroke in mladostnike približno 111.000 (158.000, če upoštevamo materni jezik)
Hrvatov, Bošnjakov, Srbov, Makedoncev, Črnogorcev in Albancev pa sistematizirane
pomoči ni (Skubic Ermenc, 2003, str. 20).
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Odnos do državljanov drugih republik bivše Jugoslavije je Slovenija pokazala tudi
z zgodbo o izbrisanih. Leta 1991 je državljanom drugih držav, naslednic nekdanje
Jugoslavije, s stalnim prebivališčem v Sloveniji in ki so v njej dejansko prebivali, potekel
čas za pridobitev slovenskega državljanstva. Večina ga ni dobila zato, ker ga v pravem
času niso zahtevali (neprisotnost v državi). Državni organi so jih 1992 izbrisali iz registra
stalnih prebivalcev, saj naj bi v ta register sodili samo državljani Republike Slovenije, ne
pa tudi tujci. Ustavno sodišče Republike Slovenije je leta 1999 ugotovilo, da je bil izbris
iz registra stalnega prebivalstva leta 1992 nezakonit (Društvo izbrisanih prebivalcev
Slovenije, 2010). Leta 2010 je bila sprejeta dopolnitev 'zakona o izbrisanih' v skladu z
odločbo Ustavnega sodišča iz let 1999 in 2003. Leta 1992 je okoli 20.000 ljudi izgubilo
pravico do stalnega bivališča in posledično do pridobitve državljanstva zaradi dolgega
bivanja v državi. Doslej je bilo povrnjeno dovoljenje za stalno prebivanje 6.381
izbrisanim osebam (nekateri od njih so nato dobili še državljanstvo), 3.499 izbrisanim pa
so krivico popravili kar s podelitvijo državljanstva, brez poprejšnje povrnitve dovoljenja
za stalno prebivanje. Če to dvoje seštejemo, dobimo 9.880 izbrisanih, ki jim je bil v teh
19 letih nekoč nezakonito odvzeti status na ta ali oni način povrnjen, vendar le s
povrnitvijo nekoč odvzetega statusa.
Vzroki za priseljevanje prebivalstva iz drugih republik Jugoslavije so bili skozi čas
različni. Le manjše število selitev je bilo pogojeno z osebnimi razlogi, torej so bolj vezani
na socialno-politični položaj v matični državi. Med pomembnejšimi vzroki za selitev so
bili izboljšanje kvalitete življenja in možnosti za zaposlitev (Pajnik in Zavratnik Zimic,
2003, str. 8). S. Mežnarić (1986) trdi, da so ekonomske migracije tiste migracije, katerih
vzrok je želja po večji blaginji, uspehu, po lažjem in boljšem življenju. So v tesni povezavi
z zaposlovanjem in so odvisne od razpoložljivih delovnih mest v imigrantski deželi. S.
Brezigar pojasnjuje, da priseljevanje v Republiko Slovenijo ustvarja razmere za
uspešno delovanje slovenskega trga delovne sile, saj ga dopolnjuje z delovno silo, ki
opravlja deficitarne poklice in zaseda tista delovna mesta, ki jih lokalno prebivalstvo ne
more zapolniti (Medvešek, Brezigar in Bešter, 2009). Tudi študija Delovne in življenjske
razmere delavcev migrantov v Sloveniji (Medica, Lukić, Kralj, 2011, str. 12, 13) je
pokazala, da tuji delavci v Sloveniji opravljajo najslabše plačane in umazane poklice.
Sindikati so na Konferenci o migracijah, ki je potekala 29. in 30. novembra 2010 v
Ljubljani, izpostavili različne težave tujcev: neizročanje pogodb o zaposlitvi, sklepanje
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pogodb za določen čas in posredovanje delavcev prek za to ustanovljenih podjetij
(agencij), neprijavljanje delavcev v socialno zavarovanje, odlaganje z izplačilom plač,
kršitve z delom prek dovoljenega delovnega časa (Slovenska tiskovna agencija, 2010;
podobno tudi Medica, Lukić, Kralj, 2011; Povhe, 2011b). Ustaljena praksa kaže, da
država spodbuja priseljevanje, kadar potrebuje novo delovno silo, za integracijo
imigrantov pa praviloma ne poskrbi (poudarila Š. E. S.); po drugi strani se imigranti v
obdobjih povečane brezposelnosti oziroma negotovih socialno-ekonomskih razmer
pogosto znajdejo v vlogi grešnega kozla, ujeti v večinoma neurejene zakonske okvire, ki
jim preprečujejo ustrezen dostop do sistemov socialne varnosti (Medica, Lukić, Kralj,
2011, str. 114; podobno tudi Pajnik in Zavratnik Zimic, 2003). Rezultati javnomnenjske
telefonske raziskave o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih, ki so jo na
Znanstveno-raziskovalnem središču Koper izvedli leta 2010 (po Medica, Lukić, Kralj,
2011, str. 71-74) je tudi pokazala, da je etničnost pomemben dejavnik razločevanja.
Tako nekateri udeleženci raziskave poročajo le o drugačni obravnavi, drugi pa o primerih
domnevne diskriminacije in nadlegovanja (podobno tudi Pajnik in Zavratnik Zimic,
2003).
Oris preseljevanja v Slovenijo v zadnjih šestdesetih letih kaže, da je stanju in
tematiki potrebno nameniti več pozornosti, kot pa je bilo namenjeno do danes. Znotraj
katerih teoretičnih konceptov je moč najti rešitve nam kaže multikulturalizem.

1.3 Multikulturalizem in opredelitve
Pojem multikulturalizem se je pojavil leta 1963 v Kanadi. Začetki segajo v čas
preseljevanja ljudstev, ko sta se na nekem ozemlju pojavili dve kulturi v odnosu
manjšinska – večinska kultura. Prišlo je do zlivanja dveh kultur ali pa do prevlade ene
kulture nad drugo. Tako je pojav multikulturalizma tesno povezan s selitvami v
najširšem pomenu besede in s tem etnične in kulturne heterogenosti (Lukšič-Hacin,
1999, str. 83-86).
M. Lukšič-Hacin (prav tam) predstavi različne pomene izraza multikulturalizem,
in sicer multikulturalizem lahko pomeni konkretno družbeno realnost, kjer se več
etničnih skupnosti nahaja v isti državi. Lahko pa je ta pojem povezan s teorijo, kot
19

kategorija, ki označuje specifične odnose med različnimi etničnimi skupnostmi, ki
prebivajo v isti državi, ali pa združuje oba vidika in se pojavi kot politični program in
gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali pa kot princip uradne politike do domačih
in priseljenih etničnih manjšin. M. Milharčič Hladnik (2009, str. 143) poudarja, da se vse
današnje države morajo soočati s tem pojavom. B. Parekh (1999) pojasnjuje, da se je
multikulturalizem nenačrtno razvil v različnih političnih kontekstih ter privabil
raznovrstne skupine in do danes nima enotnih filozofskih principov, manjka mu jasnosti
in identitete. Zanimivo ga opredeli B. Dekleva (Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 12), ko
zapiše, da so bile v Sloveniji že v prejšnjem političnem sistemu uresničene mnoge prvine
multikulturalizma, ki je pomenil »sprejemanje ali celo promoviranje drugih kultur in
narodnosti«. Tako je bil obvezen pouk jezikov narodov Jugoslavije, izbor književnikov iz
Jugoslavije, o katerih so se učenci učili pri rednem pouku. Primerjava, ki jo avtor
izpostavi, je usmerjenost prejšnjega multikulturalizma k jugoslovanskemu, danes bi
zaničevalno

rekli

balkanskemu,

medtem

ko

je

današnji

multikulturalizem

'evropocentričen'. Kar pa pripelje do paradoksa, saj večina današnjih migrantov (vseh
generacij) v Sloveniji prihaja iz območij nekdanje Jugoslavije (prav tam).

V grobem lahko opredelitve multikulturalizma razdelimo na:
-

konzervativne, korporativne oziroma neokonzervativne,

-

liberalne,

-

levo-liberalne,

-

skrajno leve, kritične, uporniške ali radikalne (Lukšič-Hacin, 1999, str. 100-139).

Konzervativni

multikulturalizem

zagovarja

univerzalno

kulturo

(monokulturalizem) in monolingvizem v določeni družbi oziroma en uradni jezik.
Zagovarja se univerzalni koncept in v povezavi z njim se kulture deli na bolj in manj
razvite in prav tako jezike. V okviru kulturnega monokulturalizma gre za asimilacijo, v
večini družb torej za prilagoditev standardom belega, srednjega razreda. Položaj
monokulturalizma je lahko razumljen v razmerjih moči in v tem modelu izobraževanja so
problemi vedno locirani znotraj učenca (Kincheloe in Steinberg, 2008, str. 3-10).
Zagovorniki tega modela sicer priznavajo pravico do rasne enakosti, vseeno pa govorijo
o neuspešnih manjšinah, ki imajo močno družinsko orientiran sistem vrednot ter
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oropano kulturno ozadje in tako pojasnijo, zakaj so nekatere manjšinske skupine
uspešne, druge pa ne (McLaren, 1974, v Lukšič-Hacin, 1999, str. 101-102).
Liberalni multikulturalizem izhaja iz nepravičnosti, suženjstva in izkoriščanja,
torej iz obstoječega hierarhičnega reda. Zagovorniki tega tipa pravijo, da obstaja razlika,
ki pa je individualna in ne skupinska (Giroux, 1994, v Lukšič-Hacin, 1999, str. 103).
Bistvena naj bi bila naravna enakost. Ljudje so si lahko naravno enaki, ne glede na
etnično, kulturno ali rasno pripadnost. Verjamejo, da se lahko spremeni obstoječe
kulturne, ekonomske in družbene pritiske in se s tem doseže uresničitev relativne
enakosti. V njem so legitimne tiste norme, ki so z državljanstvom močno povezane tudi z
anglo-ameriškimi kulturno političnimi skupnostmi (McLaren, 1994, v prav tam).
Zagovorniki levo–liberalnega multikulturalizma izpostavljajo pomen kulturne
razlike in diferencialnega koncepta kulture. Pravijo, da je poudarjanje enakosti ras
izničilo kulturne razlike in na nek način idealiziralo drugačnost. Kulturno razliko
pojmujejo kot bistveno, ki je osvobojena od družbenih in zgodovinskih okvirov. Razlike
so po njihovem mnenju ločene od kulture in delitve moči. »Lahko bi rekli, da je razlika
absolutna, nezgodovinska kategorija, ki obstaja kot takšna. Ni relacijska in relativna. Kot
takšna je na nek način element objektivnega sveta, objektivne resnice, ki 'čaka', da jo
spoznamo, ne pa rezultat subjektivnega dojemanja sveta« (Lukšič-Hacin, 1999, str. 104).
Na ravni izobraževanja se trudijo vpeljevati študije različnih zatiranih družbenih skupin,
npr. ženske, afriške, … študije (Kincheloe in Steinberg, 2008, str. 19-23).
Avtorji kritičnega multikulturalizma izhajajo iz kritike obstoječih odnosov, ki jih
povezujejo z analizo novodobnega kolonializma in evropocentričnosti. Izhodiščno
razmišljanje P. McLarna (v Lukšič-Hacin, 1999, str. 105) je v izpostavljanju pomena jezika
in razumevanju pri oblikovanju pomena in identitete. Zato, da se doseže nove odnose,
je potreben upor proti obstoječim hierarhičnim odnosom za vzpostavitev novega, neevropocentričnega diskurza. Te spremembe pa je možno uresničiti v šolah in
multikulturalnih kurikularnih programih.
Tudi H. E. Giroux (v Lukšič-Hacin, 1999, str. 105-108) izpostavlja pomen jezika in
njegovo povezanost z obstoječimi odnosi oblasti na eni strani, na drugi pa z
vzpostavljanjem identitete. Pomembne so razlike med kulturami in posameznimi
identitetami. Trdi, da je nujno razviti jezik, vizijo in kurikularne programe, v katerih
bosta multikulturalizem in demokracija postala med seboj prepletena. Za uresničitev pa
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so nujne sistematične, strukturalne spremembe, ki bi vzpostavile potrebno socialno
ureditev.

1.3.1 Različni koncepti (teorije) politike do migrantov
V preteklosti so se oblikovali trije koncepti o odnosu priseljenske države do
migrantov ter o njihovih pravicah do lastne etnične identitete. Tako govorimo o treh
skupinah teorij: teorije »anglo-conformity«, teorije talilnega lonca in teorije
multikulturalizma oziroma kulturnega pluralizma (Lukšič-Hacin, 1999, str. 152-155).
Teorije »anglo-conformity«
M. Gordon (1964, v Lukšič-Hacin, 1995, str. 57) pravi, da imajo teorije »angloconformity« svoje korenine v Severni Ameriki. V 19. stoletju so potekala množična
izseljevanja iz Evrope v Ameriko in tako so začeli v Ameriko prihajati belci, ki so bili
drugačni po veri in etničnosti. Zagovorniki teh teorij postavljajo angleške inštitucije,
angleški jezik in njihove kulturne vzorce kot prevladujoče in kot pravilne oblike
ameriškega načina življenja. Ob stiku z ostalimi so postavljene v sam vrh rasne in etnične
hierarhične lestvice. Podprte so bile tudi v različnih gibanjih in organizacijah.
Teorije »talilnega lonca – melting pota«
Teorije talilnega lonca so nastale kot odgovor na teorije »anglo-conformity«.
Prvič se pojavijo nove teorije o nastanku nove ameriške kulture in družbe z mešanjem
različnih evropskih kultur, ki so jih prinesli migranti. Iz te mešanice nastane nov narod, ki
se imenuje Američani.
V letu 1983 je F. J. Turner (v Lukšič-Hacin, 1995, str. 60) zagovarjal tezo, da naj bi
se prek kulturnega in biološkega mešanja nacij pojavila nova nacionalna skupina. V tem
mešanju je videl možnosti za nastanek bogatejše civilizacije. M. Lukšič-Hacin dodaja, da
je sam vpliv migrantov na kulturo in družbo odvisen od situacijsko in kulturno
relevantne družbene moči, ki jo imajo. Politična moč je odločilen dejavnik za
vzpostavljanje kulturnih – družbenih odnosov, ki je teorija »talilnega lonca« ne
upošteva.
M. Gordon (prav tam) pri konceptu talilnega lonca postavlja vprašanje, ali lahko
vse kulture dajo enakovreden prispevek k novo nastajajoči kulturi. Zanima ga tudi
kriterij, po katerem se določa vpliv kulture na to novo kulturo. Ugotavlja, da teorija
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talilnega lonca ne vključuje pomena in problemov stereotipov in diskriminacije.
Poudarja, da pri zlivanju različnih kultur pogosto prihaja do utopitve manjših. Avtor
torej meni, da je Amerika sestavljena iz več talilnih loncev6 (poudarila Š. E. S.).
Teorije kulturnega pluralizma
H. Kallen (v Lukšič-Hacin, 1995, str. 63-66; Lukšič-Hacin, 2009) je zagovarjal tezo,
da mora vsaka etnična skupina v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA)
ohraniti svoj jezik, kulturo in svoje institucije obenem pa se mora učiti angleškega jezika
kot jezika, ki jih povezuje in jim omogoča komunikacijo z drugimi. Pojem kulturnega
pluralizma odpira možnosti za demokratične in enakopravne odnose imigrantskih
skupnosti ter ohranja njihovo etnično kulturno identiteto. Tako lahko rečemo, da
vsebuje ideološke, politične, strukturalne in institucionalne vidike (Klinar, 1976, str. 188,
189). V različnih študijah o kulturnem pluralizmu se pojavljata še pojma
multikulturalnost in interkulturalizem (Lukšič-Hacin, 2009, str. 25).
V. Katunarić (v Lukšič-Hacin, 1995, str. 63-66) opredeli multikulturnost kot
dejstvo, da obstaja več kultur, ki živijo v določenem sosedstvu. Govori o obstoju države,
ki združuje več različnih kultur, ne opredeli pa odnosov, ki se med njimi oblikujejo.
Multikulturnost oz. večkulturnost je izraz, ki opredeljuje konkretno družbeno stvarnost,
ko več kultur živi v isti državi. Interkulturalizem pa ima več pomenov, ker predvideva
možnost in nujnost zvez med različnimi kulturami oziroma posamezniki teh kultur.
Pri vseh treh izpostavljenih vidikih posamezne kulture iščejo svoje mesto v
odnosih z drugimi. Tako gre pri »anglo-conformity« za prevladovanje 'nove' nad
obstoječo. Pri drugem vidiku »melting pot« je v ospredju prilagajanje (stapljanje) kultur,
vendar gre večkrat za prilagajanje novih skupin migrantov že (navidezno) obstoječi
skupini ljudi. Je neke vrste krinka za asimilacijo, kjer več heterogenih skupin postane ena

6

B. Dekleva in Š. Razpotnik (2002, str. 45) opozarjata, da tudi po medsebojnem prepletu dveh in

več kultur skupnost še vedno potrebuje in torej ustvari določene tujce. Vsako stapljanje, spajanje in
združevanje so v tem smislu omejeni. Tako so bile v primeru ameriškega talilnega lonca skupaj in so se
talile le sorodne kulture z združljivimi religioznimi tradicijami. Druge so ostale zunaj in morda je njihov
obroben položaj prišel na dan šele čez čas, ob pravi priložnosti. Versko ne-mešanje naj bi se na primeru
Amerike močneje ohranjalo. Namesto o enem lahko torej govorimo o treh talilnih loncih: židovskem,
protestantskem in katoliškem. V praksi ne prihaja do zlivanja kultur, ampak medetnično mešanje pogosto
pomeni utopitev manjših kultur.
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homogena skupina, ki prevzame skupno kulturo (Bisin, Verdier, 2000, str. 956). Avtorja
tudi ugotavljata, da se kulture zelo počasi spreminjajo in prevzemajo nove vrednote,
običaje, navade. Te starši s svojimi vzorci prenašajo naprej na svoje otroke. Teorijo
talilnega lonca kasneje nadgradi kulturni pluralizem, kjer je poudarek na možnosti
sobivanja več heterogenih skupin ljudi, vsaka s svojo kulturo, navadami, vrednotami in
običaji.

1.3.2 Modeli multikulturnega in interkulturnega izobraževanja
Glede na dejstvo, da je priseljevanje v ZDA zelo pogost pojav, je logično, da so se
modeli multikulturnega in interkulturnega izobraževanja ravno tu najprej izoblikovali.
Šolstvo v ZDA je decentralizirano in zato so tudi rešitve s področja multikulturnega in
interkulturnega izobraževanja izredno raznolike. S področja izobraževanja so raziskovalci
multikulturnega izobraževanja v ZDA konec 80. let 20. stoletja prepoznali pet modelov,
ki jih še vedno priznavajo (Seeberg in sod. 1998, v Skubic Ermenc, 2003, str. 104-106).
Razmišljanje ob teh modelih in seznanjanje z njimi bi bilo izredno dobrodošlo tudi za
slovenske pedagoške delavce, saj spodbujajo ozaveščanje, kako mi sprejemamo
novopriseljene učence:
Poučevanje kulturno drugačnih
Je model, ki predpostavlja, da so tisti, ki se v kulturnem smislu razlikujejo od
večine, v ekonomskem in družbenem smislu na nižjem, manj vrednem položaju. Znotraj
tega modela razlikujemo dva pristopa. To sta konzervativni (zanemarjanje kulturnih
razlik in pričakovanje prilagajanja anglosaški večini) in liberalni (organiziranje
programov, ki usposabljajo učence za uspešno gibanje v večinski kulturi in obenem
ohranjanje svojih kulturnih navad) (več o tem prav tam, str. 104).
Komunikacijski pristop
Je bolj razširjen in pogosto imenovan tudi interkulturni pristop. Izhaja iz
prepričanja, da je dobra medkulturna komunikacija temeljni cilj tega pristopa zato si je
potrebno prizadevati za dobro komunikacijo med različnimi kulturami. Medkulturne
komunikacije se spodbuja s posredovanjem praktičnega znanja o načinih komuniciranja
drugih kultur in njihovih vrednotah ter z razvijanjem spretnosti, ki omogočajo
spoznavanje samega sebe, da bi razumeli globlje strukture v človeški psihi in vedenju. V
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okviru tega modela se priporoča, da se ga vpelje čim bolj zgodaj, po možnosti že na
predšolski ravni (več o tem prav tam, str. 104).
Študije posameznih skupin oz. etnične študije
Se osredotočajo na kulture posameznih marginaliziranih skupin. V šolski praksi se
ta model odraža v oblikovanju posameznih učnih predmetov, kot npr. afro-ameriška
zgodovina, ženske študije, panafriške študije ipd. Ti predmeti so aktualni zlasti na
srednješolski in univerzitetni ravni, manj pa na osnovnošolski. Predmeti imajo dva
namena, in sicer gre za zbiranje vsebin, ki so izločene iz večinske kulture (kultur
marginaliziranih skupin), poleg tega pa je pomoč posameznikom pri razvoju bolj
pozitivne samopodobe in doživljanja samega sebe. Ta model na nek način pomeni upor
asimilacijskim zahtevam izobraževalnih ustanov, vendar se v okviru konkretne izvedbe
teh programov lahko pojavi problem, da se učni predmeti izjalovijo v površno
obravnavo številnih novih tem in ne pripomorejo veliko k izboljševanju medkulturnih
odnosov (več o tem prav tam, str. 105).
Inkluzivno multikulturno izobraževanje
Namen tega je promoviranje vrednosti in moči kulturne raznolikosti ter
človekovih pravic in spoštovanja tistih, ki so drugačni od nas; nadalje alternativnih
življenjskih izbir, družbene pravičnosti in enakih možnosti za vse ljudi, pa tudi enakost v
distribuciji moči med ljudmi. Model je namenjen vsem učencem, aktivno pa se zavzema
za odpravljanje zatiranja in nepravičnega stanja družbe. Vsebuje številne izobraževalne
prakse, ki so usmerjene proti predsodkom, zavzema se za oblikovanje inkluzivnih
kurikulov za različne skupine, spodbuja dvojezične in večjezične učne programe ter
predpostavlja kulturno raznolikost med učiteljskim osebjem (prav tam, str. 106).
Multikulturno in socialno rekonstrukcionistično izobraževanje
Peti model predstavlja najbolj celosten in aktivističen pristop k multikulturnemu
izobraževanju v ZDA, in sicer zahteva ponovno oblikovanje celotnih vzgojnoizobraževalnih programov v smislu večjega odražanja skrbi za različne kulturne skupine
in večje vpetosti tega v celotni kurikulum in življenje šole. Teme, ki jih odraža, so spol,
družbeni razred, vera, jezik, spolna usmerjenost, posebne potrebe in druge življenjske
oblike, ki so običajno marginalizirane. Ta pristop je zaradi vnosa kritične teorije občutljiv
za družbeno zatiranje in strukturno neenakost, ter pod vprašaj postavlja značilne
angloprotestantske vzgojne vrednote, kot je tekmovalnost (prav tam, str. 106).
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Četrti in peti model tako nudita bolj sistematično preoblikovanje uveljavljenih
praks in ciljev. Pri modelih poučevanja je avtorica I. Lesar (2009, str. 58) prepoznala, da
tudi na področju šolanja in razvijanja modelov multikulturnega izobraževanja lahko
ugotovimo, da se je boj proti neenakostim najprej razvijal v smeri politike prerazdelitve
(Fraser, 2000, v Kymlicka 2005, str. 464), ki se odraža v prizadevanju za zmanjševanje
zlasti družbeno-ekonomskih nepravičnosti med skupinami, torej za zmanjševanje
razrednih razlik v možnostih in kulturi (s kompenzacijskimi programi). Ta politika izhaja
iz predpostavke, da je ekonomska hierarhija skupin ključna. Vendar obstaja še ena
hierarhija, in sicer statusna, ki pa je ni mogoče vedno povezovati z ekonomsko bazo in
proti kateri se različne hierarhizirane skupine bojujejo s politiko pripoznanja. Njene
značilnosti je N. Fraser (2000, v Kymlicka 2005, str. 465) opisala sledeče:
-

pozornost usmerja na kulturne nepravičnosti, ki koreninijo v družbenih vzorcih
reprezentacije, interpretacije in komunikacije. Te nepravičnosti obsegajo
kulturno gospostvo (podvrženost vzorcem interpretacije, ki so del druge kulture),
nerazpoznavnost (neopaznost v avtoritativnih komunikacijskih praksah kulturne
družbe) in nespoštovanje (podcenjevanje v stereotipnih javnih kulturnih
predstavah in vsakdanjih stikih);

-

protiukrep je kulturna ali simbolna sprememba, ki poskuša doseči pozitivnejše
vrednotenje nespoštovanih identitet in kulturnih proizvodov, omalovaževanja
skupin in pozitivno vrednotenje kulturne različnosti;

-

tarča so statusne skupine, ki jih določajo razmerja pripoznavanja, v katerih so te
skupine manj cenjene, uživajo manj časti in prestiža kakor druge skupine;

-

prizadeva si uveljaviti različnost skupin.
Vsi modeli zelo očitno poudarjajo raznolikost učencev, poznavanje različnih

komunikacijskih strategij, globlje poznavanje lastne kulture in zahtevajo spreminjanje
šolskih praks. Zlasti zadnja dva modela, inkluzivno multikulturno ter multikulturno in
socialno rekonstrukcionistično izobraževanje, pa zahtevata enakopravne možnosti
šolanja vseh učencev, oblikovanje inkluzivnih kurikulov in oblikovanje novih vzgojnoizobraževalnih programov za večjo vpetost prepoznanih kultur v realnost in življenje
učencev. V šolah bi bilo potrebno imeti več posluha za različne kulture učencev, njihov
jezik in vrednote ter tudi ustrezno reševanje nesoglasij, ki bi upoštevale pravice staršev
in učencev, brez kršenja temeljnih vrednot šole (Lesar, 2009, str. 60). Avtorica Š.
26

Razpotnik (Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 41-43) jasno izpostavi, da so mladi migranti
izpostavljeni različnim kulturnim vplivom:
-

kulturi svojih staršev pred prihodom v novo okolje oz. kulturi njihovih sorodnikov
v njihovem rodnem kraju;

-

kulturi njihovih staršev po selitvi s pečatom prilagajanja, sprememb in novega
načina življenja;

-

kulturi ožjega okolja, vrstnikov (ki prihajajo iz enakih in drugih kulturnih okolij kot
sami);

-

kulturi, posredovani v šoli:
- prek formalnega kurikula,
- prek skritega kurikula (prepričanj, nagibov, ki jih učitelji posredujejo s
svojim vedenjem),
- z vrstniško kulturo;

-

kulturo posredovano prek množičnih medijev na nacionalnem nivoju.
Tako je lažje razumeti, zakaj pride v učencu do notranje razdvojenosti, precepa,

navzkrižja ponotranjenih sporočil oz. zahtev. »Kolikor bolj se počuti otrok odrinjenega v
družbi in kolikor manj se uspe v novi družbi afirmirati (zaradi slabega obvladanja jezika,
šolskega sistema, socialno-ekonomskega statusa družine, ksenofobije in predsodkov
domačinov), toliko bolj doživlja krizo identitete, ki je vidna bodisi v agresivnosti ali pa v
regresivnem in nezrelem obnašanju ter različnih strahovih« (Trnovšek, 1996, str. 153).
Poudarek je na grajenju posameznikove identitete. Zavedati se je potrebno, da je
to že pri 'običajnem' posamezniku kompleksen proces, pri posameznikih, katerih
materinščina in kultura nista jezik in kultura okolja, pa še dosti bolj kompleksno.
Posameznik je namreč izpostavljen dvojnim kulturnim vplivom: v svoji družini in v
okolju, v katerem živi. Tako prihaja v njegovi zavesti do spoja in navzkrižja dveh
kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh načinov življenja, saj družina in širše družbeno
okolje v mnogih primerih nista skladna socializacijska in vzgojna dejavnika. Razvoj
jezikovnih zmožnosti je ključen pri otrokovem razvoju, kar se odraža tudi v oblikovanju
posameznikove identitete (Peček in Lesar, 2006, str. 20). Pri tem imajo pomembno
vlogo ne le starši, temveč tudi prijatelji, učitelji (Suàrez-Orozco in Suàrez-Orozco, 2001).
Ko je posameznikova podoba reflektirana kot v glavnem pozitivna, bo posameznik sebe
prepoznal kot vrednega in kompetentnega. Kadar pa je reflektirana podoba večinoma
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negativna, je zelo težko ohraniti in vzdrževati neomadeževan občutek samospoštovanja.
Celo v primerih, ko starši zagotovijo pozitivno zrcaljenje, se pogosto zgodi, da ne morejo
nadomestiti popačene podobe, s katero se otrok sooča v šolskem okolju vsak dan
(Suàrez-Orozco in Suàrez -Orozco, 2001, str. 98, 99).

1.3.3 Značilnosti najuspešnejših šol pri zmanjševanju primanjkljajev in
razlik med učenci
Zakaj je pomembno, da se že v šoli, med učenci, pogovarjamo o medkulturnih
temah? Gotovo temu v prid govori dejstvo, da bodo prav mladi v prihodnosti živeli v
multikulturnih družbah. Tako naj bi se multikulturna vzgoja otrok in mladih odvijala v
dveh smereh, da bi jim pomagala prepoznavati neenkopravnost, kritiko, rasizem,
stereotipe in predsodke, po drugi strani pa jim tudi posredovati znanje in moč, da se
bodo znali postaviti po robu in da bodo vedeli, kako ukrepati, kadar se bodo v družbi
soočili z omenjenimi pojavi (Brander, Gomes, Cardenas, Taylor, Vicente Abad, 2006, str.
43).
V okviru organizacijskih in didaktičnih vidikov izobraževanja naj bi šole za
uspešno vključitev otrok migrantov:
-

vključevale interkulturno dimenzijo izobraževanja v koncept izobrazbe
(spoznavanje ljudskih pravljic/pesmi različnih narodov, izpostavitev praznikov in
praznovanj različnih ver);

-

bile aktivne v borbi proti diskriminatornim praksam na različnih ravneh
(preprečevanje nestrpnosti med učenci; preprečevanje medsebojnega
obtoževanja učencev z besedami čapac, čefur, cigan; enakovredno ocenjevanje
pri pouku; vzpostavljanje inkluzivne klime, v kateri so dobrodošli vsi
posamezniki);

-

organizirale čim bolj kakovostno in sistematično pomoč pri učenju jezika okolja
(na podlagi kurikula, literature namenjene poučevanju slovenščine kot tujega
jezika; z učitelji, ki so tenkočutni za težave otrok pri vključevanju v novo kulturno
in jezikovno okolje in želijo delati z novopriseljenimi učenci);

-

omogočale učenje kulturno specifičnih vsebin in učenje maternega jezika (razlike
med kulturami, poglabljanje znanja o lastni kulturi);
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-

prilagajale pouk kulturnim posebnostim (izobraževanje kadra in zavedanje
prisotnosti različnih kultur, prilagajanje kulturnim posebnostim);

-

iskale ravnovesje med diferenciranimi in enotnimi učno-organizacijskimi
oblikami;

-

vključevale starše in lokalne (etnične) skupnosti v šolo (popoldanske delavnice,
nastopi s predstavitvijo različnih kultur v različnih jezikih; obveščanje staršev na
začetku in med šolskim letom o učenčevem napredovanju – več o uspehih kot
neuspehih);

-

spodbujale uporabo demokratičnega in družbenokritičnega diskurza ter zavračale
nedemokratične, rasistične, nacionalistične, seksistične jezikovne prakse (proti
negativnemu označevanju učencev, spoštovanje kultur novopriseljenih učencev)
(Skubic Ermenc, 2007, str. 128-129).
K. Skubic Ermenc (2003, str. 163) v svojem delu dokazuje, da so splošni cilji

vzgoje in izobraževanja v slovenski osnovni šoli usmerjeni k vzgoji za medsebojno
strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. Predvsem pa razvijanje
zavesti o pripadnosti narodni identiteti in omogočanje vključevanja v procese
evropskega povezovanja. Šola je namenjena večinski kulturi slovenskega naroda in je
tudi šola za slovenski narod v 'družini' evropskih narodov. Tako dobijo narodi in kulture,
ki tja ne spadajo, status drugih oz. drugačnih. Slovenska šola zanje poskrbi tako, da se
deklarativno zavzame za vzgajanje za strpnost in razumevanje drugačnih tako, da za
'drugačne' učence po potrebi organizira kompenzacijske programe in podobne oblike
pomoči (prav tam, str. 168, 189). Ta dvojnost še bolj potrjuje razlike med zahodnimi in
vzhodnimi državami Evrope ali med (bolj želenimi) evropskimi učenci in drugačnimi.
Nekatere tuje raziskave in nacionalne smernice v Veliki Britaniji (Dfes po
Definitions …, 2005, v Lesar, 2009, str. 60-61) izpostavljajo med seboj podobne
značilnosti šol, ki so najbolj uspešne pri zmanjševanju primanjkljajev in razlik
temnopoltih učencev in učencev manjšinskih etničnih skupin in njihovih sovrstnikov. Te
šole imajo naslednje značilnosti:
Močni, vplivni vodje: ravnatelji in predstojniki vodijo jasno prepoznavno in
vplivno multikulturno strategijo, ki velja za celotno šolo. Se zavedajo in spoštujejo
multikulturnost na šoli ter spodbujajo inkluzivnost, preprečujejo diskriminacijo,
nestrpnost, ksenofobijo, omogočajo izobraževanje učiteljev in jih podpirajo pri delu.
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Učinkovito poučevanje in učenje: učne ure so načrtovane in izpeljane čim bolj
učinkovito, z zagotovljeno pomočjo dvojezičnim učencem; učitelji so zmožni reflektirati
različne kulture in identitete skupnosti, ki so zastopane znotraj šol oz. pri njihovih urah.
Pomembno je, da s soočanjem razlik najdemo nove rešitve in nove poti učenja, ki
temeljijo na spoštovanju dostojanstva in pravic vseh učencev.
Visoka pričakovanja: od vsakega učenca se pričakuje čim večja uresničitev
njegovih potencialov, pri čemer ga spodbujajo tako učitelji kot starši. Ta pričakovanja so
podkrepljena tudi s prepoznavanjem učenčeve praktične uporabe pridobljenih
podatkov. Šolske politike in rezultate izpitov se vedno presoja glede na njihove učinke
na partikularne skupine učencev, in sicer z namenom določanja čim bolj točnega
položaja posameznih učencev in iskanja rešitev v primeru manj-uspešnosti.
Etos spoštovanja z jasnim stališčem do rasizma in nasilja: prepoznavna sta
izrazit etos in kultura vzajemnega spoštovanja, kjer je mogoče slišati 'glasove' vseh
učencev. Na ravni celotne šole obstajajo jasni in konsistentni ukrepi v primeru
neprimernega vedenja, nasilja in reševanja rasizma, s posebno osredotočenostjo na
preventivo. Sicer pa so potrebni odkriti pogovori o stereotipih z namenom razbijanja
predsodkov in etnocentrizma.
Vključenost staršev: starše in širšo skupnost se pozitivno spodbuja za
polnopravno vključenost v življenje in razvoj šol.
Učeče se šole: Tickly, Cabellero, Haynes in Hill (Dfes, 2005, v prav tam) so dodali
šest elementov dobre multikulturne šole, ki naj bi bistveno določali 'učeče se šole'. To so
šole, ki so usmerjene navzven, odprte za nove ideje, sposobne stalnega prilagajanja
svojim spreminjajočim se etničnim kompozicijam ter potrebam lokalne skupnosti. Te
šole v vzdušju zaupanja in spoštovanja promovirajo etos, kjer se učitelji, starši in učenci
čutijo sposobne razpravljati ter izmenjavati ideje, povezane z raso, etničnostjo ter
preprekami, ki vplivajo na manjšo uspešnost.
»Avtorji tudi opozarjajo, da v tem procesu ni možnosti 'izberi in pomešaj';
uspešne šole se bodo morale potruditi razviti vse izpostavljene značilnosti. Še več, šole
bodo te značilnosti morale povezati in sestaviti v načrt reformiranja šol, kar za slovenske
šole lahko pomeni dobro izhodišče pri načrtovanju vzgojnega koncepta« (Lesar, 2009,
str. 61). Reforme, ki jih zahteva interkulturna vzgoja, pomenijo prenovo in prilagoditev
učnih programov novi realnosti. Tako je pomembno, da šolsko delo vedno bolj temelji
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na prepričanju, da smo vsi enakopravni ter da se načelo enakopravnosti razširi s
priznanjem in spoštovanjem kulturnih razlik med posamezniki.
Avtorji izobraževalnega priročnika Vsi drugačni, vsi enakopravni (Brander in sod.,
2006, str. 44) predlagajo naslednje smernice multikulturni šoli. Na splošno bi morala
šola:
-

otrokom, ki pripadajo manjšinskim skupinam, nuditi enake družbene in vzgojne
možnosti, kot jih imajo otroci večinskih skupin;

-

širiti spoznanje o kulturnih razlikah in se tako postavljati po robu diskriminaciji;

-

braniti in razvijati kulturni pluralizem v družbi;

-

pomagati otrokom, da s poudarjanjem različnih interesov in iskanjem skupnih
ciljev konstruktivno razrešujejo spore.
Dejstvo je, da za udejanjanje teh idej ni dovolj le spremenjen kurikul. Ključni

dejavnik v tem procesu je učitelj – njegova ozaveščenost o problematiki in
pripravljenost udejanjanja teh principov pri šolskem delu (poudarila Š. E. S.). »Vse to
pa od slehernega učitelja zahteva veliko dela na sebi, v smislu prepoznavanja lastnih
predsodkov, stereotipov, ki jih je prevzel v teku svojega življenja, prepoznavanja načinov
nadaljnje reprodukcije le-teh pri svojem delu z učenci ter volje po spreminjanju
ustaljenih izključevalnih praks« (Lesar, 2009, str. 62). Stremljenje k zmanjševanju
izključevanja učencev se torej začne v razredu, ki predstavlja prostor medkulturnega
komuniciranja.

1.3.4 Razred kot prostor medkulturnega komuniciranja
Šolo bi lahko opredelili tudi kot socialni kontekst, ki v veliki meri omogoča
socialne interakcije z vrstniki. Tako je šolska kultura opredeljena kot sklop
prevladujočih temeljnih prepričanj in vrednot, ki služijo osmišljanju šolskega okolja in
ravnanja v njem, in se kaže v specifičnih normah, ritualih, navadah in drugih značilnih
vedenjih večine udeležencev. Pravzaprav je šolski prostor socialna resničnost, katere
pomembna funkcija je premagovanje negotovosti okolja. In z njo je določen smisel
učenja in poučevanja, glavne vrednote, ideali in cilji (Bečaj, 2001). Ob tem ne gre
spregledati, da je šola prostor, ki predvsem 'izdeluje' znanje – prek skritega kurikula
(npr. implicitnega učenja pravil, vrednot, nagnjenj, ki poteka z življenjem učencev v šoli),
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prek kurikularnih vsebin in prek ideoloških in epistemoloških obveznosti, ki jih
sprejemajo učitelji (npr. socialno etiketiranje, vedenjsko modificiranje), se oblikujejo
takšni koncepti znanj v najširšem smislu, ki prispevajo k ohranjanju ideološkega vodenja
vladajočega razreda. Ta določa, kaj je pravilno, resnično, uporabno in primerno (Skubic
Ermenc, 2003, str. 54). Šole se po svoji kulturi pomembno razlikujejo, to pomeni, da se
na enake dogodke odzivajo povsem različno. J. Bečaj (2001) predstavi dva tipa šolske
kulture: tradicionalna kultura in kultura dobrih medosebnih odnosov. V prvi je vse
podrejeno storilnosti, disciplini in delavnosti, ki jih vodijo visoka pričakovanja za dober
uspeh. Drugi tip se učnemu učinku ne odpoveduje, vendar pa je v ospredju posameznik
in dobri medosebni odnosi. Ceni in upošteva se individualnost, skrb in medsebojno
spoštovanje. Za razliko od tradicionalne kulture je v slednji prostor za dobro počutje
učencev ter tako tudi za medkulturni dialog. Znotraj takega šolskega polja potekajo
osrednje pedagoške interakcije med učiteljem in učencem, med učiteljem in celotnim
razredom ter med učenci. V tem komunikacijskem trikotniku se odvijajo socialni procesi,
ki jih določajo bodisi osebne značilnosti udeležencev bodisi institucionalne (značilnosti
šolskega in družbenega sistema) (Pečjak in Košir, 2002).
Ob tem pa je potrebno poudariti, da ustvarjanje šolske kulture, ki bi temeljila
na solidarnosti, strpnosti in sodelovanju zahteva veliko načrtnega dela. J. Bečaj (2001)
opozarja, da je pogosta napaka pri neposrednem delu, da se šolska kultura najprej
oblikuje na ravni celotne šole, nato pa se pričakuje, da se bo samodejno prenesla še na
posamezne oddelke. Pot, ki jo je potrebno narediti, je ravno nasprotna. Začeti je
potrebno pri posameznih oddelkih, ter jo nato počasi širiti na šolo kot celoto. Iz tega
izhajamo, da je učitelj nosilec in glavni oblikovalec interakcij (poudarila Š. E. S.) tako na
formalni kot tudi na neformalni ravni. Cilj formalne interakcije je doseganje uradnih,
javno predpisanih (vzgojno izobraževalnih) ciljev. Neformalne interakcije vključujejo
interakcije med učenci, ki se razvijajo (najpogosteje) brez učiteljevega vpliva in kot
posledica potreb učencev po socialni sprejetosti, prijateljstvu in pripadnosti. J. Cummins
(2003, v Lesar, 2009b, str. 66) poudarja vlogo učitelja, ki se sam odloča o tem, kako bo
opredelil svojo vlogo v odnosu do marginaliziranih učencev in do skupnosti, kot tudi o
tem, kakšne interakcije bo spodbujal v svojih razredih. Pri tem gre za proces, ki ni nikoli
nevtralen glede na razmerja družbenih moči. Odnos učitelja do učenca se vedno umešča
na kontinuum od krepitve nepravičnih razmerij moči v širši družbi na eni strani do
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promocije sodelovalnih odnosov na drugi strani. I. Lesar (prav tam) poudarja, da
spoštovanje raznolikosti učencev, ki se kaže v medsebojnih odnosih in v celotni kulturi
šole, pa tudi v didaktično-metodičnih in vsebinskih prilagoditvah, večkrat zahteva
preoblikovanje celotnih programov. Namen tega je omogočanje uspešnosti in
sprejetosti vseh učencev in s tem zmanjševanje diskriminatornih praks ali celo izpada
učencev iz izobraževalnega sistema. V šolah bi moral obstajati tudi posluh za kulture
staršev in učencev, za njihov jezik in vrednote (poudarila Š. E. S.) ter pripravljenost
reagirati na vrednotna nesoglasja tako, da upošteva pravice staršev in učencev, vendar
hkrati ne krši temeljnih vrednot šole. Avtorica (2011, str. 50) tudi opozarja, da pripadniki
kritičnega multikulturalizma šole ne prepoznavajo le v vlogi reprodukcije obstoječih
družbenih razmerij, temveč tudi kot ključni dejavnik, ki lahko bistveno prispeva k
spreminjanju neprimernih razmerij med pripadniki različnih manj-/večvrednih družbenih
skupin. Vendar za to ne zadostuje le spreminjanje vsebin in metod poučevanja, marveč
zahteva ozaveščenost pedagoškega kadra o tej problematiki ter pripravljenost
udejanjanja teh principov v šolskem vsakdanu (poudarila Š. E. S.).

1.3.5 Izziv dvojezičnosti
Dvojezičnost je kompleksen pojav s širokim razponom pogledov na to, kdo je in
kdo ni dvojezičen. T. Skatubabb-Kangas (po Smyth, 2001, str. 106) piše o svetovnem
pogledu na dvojezičnost in opozarja na to, da je z naraščanjem pomena nacionalne
države dvojezičnost vse bolj razumljena kot odklon. Opozarja tudi, da so ljudje v
preteklosti dvojezičnost povezovali z revščino in jo imeli za nekaj, kar je treba pustiti za
seboj, pot od dvojezičnosti z nizkim družbenim statusom do enojezičnosti z visokim
statusom. Enako potrjuje I. Siraj-Blatchford (v Smyth, 2001, str. 109), ki pravi: »To velja v
britanskem izobraževalnem sistemu, kjer dvojezičnost še vedno dojemajo kot odklon ali
še slabše, kot nekaj, kar bi morali otroci prerasti.« Obenem prihaja do paradoksa, saj je
znanje drugega ali tretjega jezika na splošno razumljeno kot velika prednost
posameznika, pa vendar je večina ljudi proti poučevanju novopriseljenih otrok v
njihovem maternem jeziku (Suàrez-Orozco in Suarez-Orozco, 2001, str. 136).
Rezultati raziskovalcev W. Thomas in V. Collier (v Smyth, 2001, str. 107, 108;
podobno tudi Suàrez-Orozco in Suàrez-Orozco, 2001) so pokazali, da »je prvi znanilec
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dolgoročnega šolskega uspeha (za učence iz jezikovne manjšine) kognitivno kompleksno
diferencirano šolanje v učenčevem prvem jeziku čim dalj je mogoče (poudarila Š. E. S.)
in kognitivno kompleksno diferencirano šolanje v učenčevem drugem jeziku (angleščini)
del šolskega dneva«. Avtorja sta v svoji longitudinalni raziskavi preučevala učinkovitost
šestih oblik izobraževalnih ukrepov za dvojezične učence, ki so začeli šolanje z malo
znanja angleščine. Najuspešnejši so bili programi, ki so omogočali ohranjanje jezika, ki
so ga učenci govorili doma, skupaj z učenjem drugega jezika, medtem ko so bili
programi z najslabšimi rezultati in pričakovanim učnim uspehom dvojezičnih učencev
tisti, ki so se osredotočali samo na ne-materni jezik (jezik okolja) (poudarila Š. E. S.), pa
naj je bilo to z odstranjevanjem iz razreda ali v razredu. Tudi L. Čok (2005, str. 23)
poudarja: »Prvi (izvorni, materni jezik) ima v življenju vsakega posameznika pomembno
vlogo. Na oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot
sredstvo njegovega mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo
njegovega vpliva na dogajanje v zunanjem svetu.« Par Suàrez-Orozco (2001, str. 137)
opozarja, da je sposobnost dvojezičnosti dolgoročno težko dosegljiva in je v realnosti
velik dosežek. Veliko truda zahteva učenje drugega jezika, poleg tega pa je za ohranjanje
potrebna stalna uporaba na novo naučenega jezika.
G. Smyth (2001, str. 105) v svojem članku tudi navaja J. Cumminsa in njegovo
teoretično utemeljevanje usposabljanja manjšinskih učencev. V razpravi o nenehnih
slabših rezultatih dvojezičnih učencev v Evropi, Kanadi in ZDA v primerjavi z enojezičnimi
učenci, kljub spremembam politike, ki naj bi zadovoljile potrebe teh otrok, J. Cummins
pravi, da je treba učinke ukrepov v zvezi z dvojezičnimi učenci upoštevati skupaj z
nenehnim usposabljanjem 'onesposobljenih' dvojezičnih učencev, saj k stopnji
usposobljenosti ali onesposobljenosti učencev manjšinskih (etničnih) skupin prispevajo
štirje strukturni elementi v organizaciji šolanja:
-

vključevanje kulture in jezika učencev manjšinskih (etničnih) skupin,

-

vključevanje manjšinskih skupnosti v izobraževanje njihovih otrok,

-

pedagoške predpostavke in prakse v razredu,

-

ocenjevanje učencev manjšinskih (etničnih) skupin.
Temeljna teza Cumminsovega modela je, da bi šola morala biti pozitivno

naravnana do dvojezičnih otrok, dvojezičnost pa bi morala veljati za nekaj pozitivnega,
in ne za problem. G. Smyth (prav tam) pri raziskovanju stališča učiteljev do dvojezičnih
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otrok, pride do naslednjih ugotovitev: »Učitelji so priznali, da je poučevanje dvojezičnih
otrok zanje nova situacija, nanjo jih ni pripravilo izobraževanje, niti jih ne podpira okolje,
v katerem delajo.« Praksa, ki se ob tem pojavi je, da šole tako pospešujejo asimilacijo
jezikovnih manjšin v jezikovno večino. Tako so učitelji v raziskavi prepoznali izzive dela z
dvojezičnimi učenci, vendar so bili omejeni z asimilacijsko usmerjeno izobraževalno
strukturo, ki je vplivala na njihove kulturne vzorce v zvezi z dvojezičnostjo in jim
nakazovala, da mora biti cilj šolskega uspeha razvoj znanja jezika okolja na račun
maternih jezikov. V tem kontekstu jezik, ki ga učenci govorijo doma, velja za problem,
cilj pa je tekoče obvladovanje jezika okolja.
Položaj maternega jezika učencev migrantov v Sloveniji nazorno razloži T.
Taštanoska (2005), kjer zapiše, da pripadniki manjšin drugih in tretjih generacij, ki sicer
obvladajo pogovorni materni jezik svojih staršev, v njem večinoma niso pismeni. Ravno
tako je okrnjeno poznavanje kulturne zgodovine matičnih narodov. M. Steiner, ki je na
ministrstvu za šolstvo pristojna za jezikovno izobraževanje po meddržavnih pogodbah,
zatrjuje, da možnosti učenja jezikov manjšin obstajajo (prav tam). Vendar pa so realne
možnosti zelo okrnjene. Kot izbirni predmet v zadnjem triletju osnovne šole si lahko
otroci izberejo francoščino, hrvaščino, italijanščini, latinščino, makedonščino, nemščino,
ruščino, srbščino in španščino (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011). Vendar je izvedba
teh odvisna od organizacije šole. Avtorica navaja, da (v času nastajanja članka) obstaja
možnost fakultativnega učenja makedonskega jezika v Ljubljani, Novi Gorici, Kranju in na
Jesenicah. Po meddržavni pogodbi učitelja makedonščine plačuje Republika
Makedonija. Srbsko se otroci lahko učijo v Mariboru, učitelja pa plačuje tamkajšnje
srbsko kulturno društvo. Ministrstvo za šolstvo se po navedbah M. Steiner dogovarja z
Bošnjaško kulturno zvezo o uvedbi pouka jezika kot izbirnega predmeta. Dopolnilni pouk
albanskega jezika je nekdaj financirala Slovenija iz proračuna, vendar zanj ni bilo dovolj
interesa, zato ga ni več (prav tam).
M. Sardoč (2011, str. 112, 113) opozarja, da naj bi imelo sprejemanje in
vključevanje različnosti ter razvijanje vrlin in dispozicij sprejemanja in medsebojnega
spoštovanja več različnih učinkov. Zagotovo se, ob vključevanju različnosti v šolski
sistem, pripisuje boljša zastopanost tistih, ki so bili do tedaj porinjeni ob rob ali
izključeni iz družbenega dogajanja ter tako vpliva na izboljšanje odnosov med večino in
različnimi manjšinami. Na drugi strani pa ima vključevanje različnosti v šolski kurikul
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predvsem kognitivne učinke, to je spoznavanje različnosti ter s tem povezano razbijanje
predsodkov in stereotipov o posameznih oblikah različnosti hkrati pa krepitev
kulturnega kapitala posameznika. Na ravni vrednot pride do spodbujanja tolerance in
medsebojnega spoštovanja. Pri tem se pojavi zahteva po uskladitvi zagotavljanja
enakosti ter sprejemanja in spoštovanja različnosti, saj na eni strani sprejemanje,
vključevanje in spoštovanje različnosti pomembno prispeva k bogatenju družbe in
krepitvi kulturnega kapitala posameznikov, medtem ko na drugi strani sprejemanje in
vključevanje različnosti predstavlja problem, ki ima lahko različne negativne učinke tako
na zagotavljanje enakosti kakor tudi na spoštovanje posameznikov (prav tam).
Ob vsem zapisanem se je potrebno zamisliti, da se to dogaja zdaj, prav zdaj in v
večini osnovnih šol v Sloveniji: učitelji se ne zavedajo svoje vloge in moči, ki jo imajo kot
učitelji. V kolikšni meri pravzaprav poznajo multikulturalizem in ga vzamejo kot
prednost, kot izziv in ne kot težavo? Kaj pa vodstva šole? Se zavedajo značilnosti
uspešnih šol pri vključevanju najšibkejših učencev v učni proces, med njimi tudi
novopriseljenih učencev? So starši vključeni v šolski vsakdan ali so prisotni le ob koncu
leta, ko učenec izdela ali pa ne izdela razreda? In kaj pedagoški delavci storimo, da bi
novopriseljeni učenci ohranili materni jezik? Potrebno bi bilo vzpodbujati starše, da
ohranjajo jezik v družini, da učenci oz. njihovi otroci berejo v maternem jeziku in le-tega
tudi zapisujejo, predvsem z namenom, da bi se zavedali pomena svojega jezika in
nadalje lažjega učenja drugega jezika – jezika okolja.

1.4 Ali

pri

priseljenski

problematiki

govorimo

o

integraciji

ali

inkluzivnosti?
V šolstvu poznamo dva koncepta vključevanja 'drugačnih' učencev, integracijo in
inkluzivnost, medtem ko je pri priseljenski populaciji mogoče pogosteje zaslediti izraz
integracija priseljencev (migrantov) in tudi govorimo o integracijski politiki. Kateri izraz
je torej korektneje uporabiti, ko razmišljamo o etično sprejemljivem in učinkovitem
vključevanju novopriseljenih učencev?
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1.4.1 Integracija
Integracija je kompleksen pojem, za katerega obstaja več definicij. V Slovarju
slovenskega knjižnega jezika (2005) je integracija opredeljena kot »… povezovanje
posameznih enot, delov v večjo celoto, združevanje … tudi kot vključevanje priseljencev
v družbeno življenje«. Mednarodna organizacija za migracije (International Organisation
of Migration – IOM) opredeljuje integracijo kot dvosmeren proces prilagajanja – s strani
migrantov ter s strani družbe gostiteljice na številnih ravneh: na ekonomski, socialni,
kulturni, verski in politični. Izraz integracija se večinoma uporablja za poimenovanje
procesov vključevanja v družbeno okolje, označuje pa širši pojem dejavnosti političnega
sistema (Integracijski pristopi, 2004). P. Klinar (1983, str. 11) je že pred skoraj tremi
desetletji zapisal, da integracija pomeni ohranjevanje etničnih izvornih značilnosti, ob
hkratnem sprejemanju novih karakteristik načina življenja v imigrantski družbi, omogoča
prilagajanje migrantov na novo družbo, njihovo vključevanje in prostovoljno integracijo
vanjo. Obstoj etnične pestrosti in kulturnega pluralizma pa predstavlja bogatenje
imigrantske družbe. R. Bešter (2007, str. 118) izhaja iz predpostavke, da je cilj
integracijske politike integracija imigrantov, pri čemer je integracija opredeljena kot
večsmeren proces, ki zahteva medsebojno prilagajanje tako imigrantov kot večinske
družbe. V procesu integracije migranti postanejo aktivni in enakopravni udeleženci
socialnih, ekonomskih, pravnih, političnih in kulturnih odnosov v državi sprejemnici, pri
čemer je vsakomur zagotovljena možnost izražanja in ohranjanja njegove lastne kulture,
vere in etnične pripadnosti (podobno tudi Vrečer, 2004, str. 678).
Integracija danes predstavlja element učinkovitega upravljanja z migracijami.
Integracija je odziv na izzive, ki jih predstavlja naseljevanje migrantov v novi gostujoči
skupnosti, njihovo sprejemanje v družbo, njihove prispevke v tej skupnosti in
vzdrževanje stikov z njihovo domačo kulturo, če si to želijo, obenem pa je tudi
pomemben kazalnik uspešnosti programov priseljevanja in lahko aktivno prispeva k
njihovemu nadaljnjemu vključevanju v družbo (Integracijski pristopi, 2004, str. 4).
Uspeh integracije je odvisen od volje in predanosti novopriseljenih, da se
prilagodijo na novo okolje, kakor tudi od pripravljenosti njihovih gostujočih skupnosti,
da sprejmejo novopriseljene in njihove družine. Mednarodno-pravnih predpisov, ki bi
specifično navajali pravico do integracije novopriseljenih ni, zato so tudi pristopi držav
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različni. Mednarodne pravne norme o človekovih pravicah določajo le načela v zvezi z
enakostjo ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic in zagotavljajo civilne in politične
pravice ter svobodo pred diskriminacijo in ksenofobijo. Ti ostajajo platforma za pravice
in načela, na katerih lahko države zgradijo integracijske politike (Integracijski pristopi,
2004, str. 4).
Kanadska izkušnja z integracijo kaže, da so programi integracije relativni, ker
vedno ostajajo variabilni dejavniki, ki lahko naredijo integracijske programe uporabne za
eno skupino ali vrsto migrantov, niso pa učinkoviti za neko drugo skupino. Poudarek je
na naslednjih ključnih elementih programov: način kako so usluge ponujene; kdo te
usluge nudi; odstranitev ovir za integracijo in kako se gostujoča skupnost prilagaja na
prisotnost migrantov. Leta 1998 je Kanadski svet za begunce izdelal »Priročnik najboljših
praks« za integracijo. Ključni poudarki tega priročnika so:
-

razviti mednarodne dogovore, ki bodo pozitivno vrednotili priseljevanje ter
določali in zagotavljali pravice migrantom;

-

države naj sprejmejo politiko odprtega državljanstva, proaktivni načrt
priseljevanja in multikulturno vizijo družbe;

-

programi naj bodo razviti in vodeni s strani tistih, katerim so namenjeni;

-

potrebna sta dvostranska izmenjava in razumevanje med gostujočo skupnostjo
in migranti;

-

programi za migrante morajo biti oblikovani tako, da bodo migrantom prijazni;

-

organizacije, ki ponujajo več storitev migrantom, so bolj uspešne kot tiste, ki
ponujajo samo zelo omejeno pomoč;

-

vladne in vodstvene strukture morajo biti fleksibilne in sposobne hitrega odziva
na spremenjene okoliščine;

-

organizacije, ki delajo z migranti, morajo biti primerno in stalno financirane;

-

zelo dobra ideja je uporaba interneta in drugih načinov javnega obveščanja, ki
migrantom omogoča dostop do informacij in storitev, ki jih želijo;

-

posebno pozornost gre posvetiti ranljivim skupinam in posameznikom med
migranti (Integracijski pristopi, 2004, str. 10) (poudarila Š.E.S.).
Integracija po predstavljeni definiciji IOM-a predstavlja del interkulturne politike,

saj integracija poudarja dinamičen proces, v katerem se obogatijo vrednote z
medsebojnim spoznavanjem, obojestranskim prilagajanjem in razumevanjem.
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Integracija na področju šolanja pa je pojmovana drugače, saj se v večini primerov
nanaša le na učence s posebnimi potrebami. V ozadju integriranega šolanja je
predpostavka, da je mogoče nekatere hendikepirane učence bodisi s terapijo ali
rehabilitacijo spremeniti oz. pripraviti do tega, da jih je mogoče vključiti v sistem
rednega šolanja. Obenem pa sistem rednih šol ostaja enak: učenec je tisti, ki se mora
prilagoditi – ali pa bo izpadel iz sistema (Lesar, 2008, str. 9). V zadnjem desetletju se na
področju šolanja pojavlja izraz inkluzija, ki izpostavlja potrebe vseh učencev, posebej
tistih, ki so izpostavljeni marginalizaciji in ločevanju (Peček in Lesar, 2006). Razlikovanje
med integracijo in inkluzijo je v tem, da se integracija nanaša na hendikepirane, inkluzija
pa na vse učence (vendar s poudarkom na tistih, ki so izpostavljeni marginalizaciji in
izključevanju) (Lesar, 2008, str. 9). Integracija je dedič medicinskega diskurza, v katerem
je motnja osnovni kriterij razlikovanja učencev in glavni vzrok njihovih neuspehov.
Pojmovana je kot objektivna značilnost posameznika in ne kot socialni konstrukt. V
okviru populacije integracija govori o učencih, ki imajo posebne potrebe in na drugi
strani o tistih, ki jih nimajo. Ne omenja pa tudi vseh ostalih učencev, ki jim je šolanje,
učenje in sodelovanje v šolskem polju na kakršenkoli drug način oteženo. Razloge za
primanjkljaje oz. motnje v oviranosti integracija išče v posamezniku, zato je pri iskanju
rešitev usmerjana v premeščanje učenca iz enega prostora v drugega, ne raziskuje
socialnega konteksta, v katerem motnje šele postanejo motnje. V središču je torej
lokacija, kjer se šola učenec s posebnimi potrebami, in njegov učni uspeh. Z vidika
prilagajanja je v ospredju otrokovo prilagajanje oz. asimilacija obstoječemu sistemu
šolanja. Tako lahko rečemo, da je integracija dodatek rednemu šolanju, ki se osredotoča
predvsem na tehnične rešitve (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 191-193).
Vključevanje novopriseljenih učencev na način obojestranskega prilagajanja in
navezovanja, medsebojnega spoznavanja in sodelovanja torej na šolskem področju
poimenujemo z izrazom inkluzija (prav tam, str. 29). I. Lesar (2009, str. 137) navaja, da je
za uresničevanje ideje inkluzije potrebno sprejeti nekatera nesporna dejstva, in sicer, da
se učenci med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu,
kulturnem ozadju ipd. in v tem kontekstu po osnovnem znanju, ter da so se vsi sposobni
učiti, vendar ne na enak način. Ideja inkluzivnega šolanja je osredotočena zlasti na sam
sistem rednega šolanja, saj v osnovi predpostavlja njegovo prilagodljivost.
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1.4.2 Ideja inkluzije
»Ideja inkluzije postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih
postopkov in razvrednotenj učencev bodisi na osnovi motenj, rase, spola, let, etničnosti,
spolne orientacije, religije ali česarkoli drugega, kar nekaterim učencem nepotrebno
oteži šolsko življenje« (Lesar, 2009, str. 190). Gre za proces povečanja participacije in
zmanjševanja izključevanja vseh učencev iz kurikula, kulture in skupnosti (Booth in
Ainscow, 2002, v Lesar, 2009, str. 111). Inkluzivnost se pogosto zamenjuje ali izenačuje z
izrazom integracija. Do integracije je prišlo v zahodnih državah v šestdesetih in
sedemdesetih letih, pri čemer je imela reforma sistema izobraževanja z vidika
segregativnih praks pri skupini hendikepiranih, ki se je v različnih deželah uresničevala
na različne načine, tri glavna žarišča:
-

zahtevala je pravico do šolanja učencev s posebnimi potrebami;

-

pravico do njihove vzgoje in izobraževanja v lokalnih, to je rednih šolah;

-

popolno reorganizacijo posebnega vzgojno-izobraževalnega sistema, pri čemer so
se osredotočili na vse njihove aspekte, od identifikacije učencev s posebnimi
potrebami do financiranja (Vislie, 2003, v Lesar, 2009, str. 64).
V konceptu inkluzivnosti so vsi učenci pojmovani kot 'ležeči' na spektru od

običajnih do individualnih potreb, ki naj bi jih z različnimi regularnimi vzgojnoizobraževalnimi predpisi pravično in kolikor mogoče zadovoljili. Z vidika inkluzivnega
šolanja je potrebno na vse učence gledati kot na učeče se z enakimi pravicami, ki pa se
tekom šolanja soočajo z (lažjimi in nekoliko zahtevnejšimi) ovirami. V konceptu
inkluzivnosti se vzroke za primanjkljaje išče v socialnem okolju, šolskem sistemu; isti
učenec se v enem sistemu srečuje s skorajda nepremostljivimi preprekami, drugje pa so
le-te izrazito prehodnega značaja. Inkluzivnost je proces in ne stanje, s katerim skuša
šola odgovoriti na ovire, s katerimi se srečujejo mnogi učenci, še posebej tisti, ki so bolj
izpostavljeni depriviligiranostim in izločevanju; tako lahko rečemo da se osredotoča
predvsem na kvaliteto vzgoje in izobraževanja. Inkluzivnost izhaja iz pedagoškega
diskurza, katerega izhodišče je, da so vsi otroci najprej učenci, ki želijo doseči neko
znanje; da glavni problem ni otrokova motnja, temveč način, kako učiti učenca, ki ima
težave z učenjem. Tako je kriterij, kje in kako se bo šolal učenec, njegov učni program in
ne njegova motnja. Zato inkluzivnost zahteva spremembo in preoblikovanje šole ter
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kurikula tako, da se približa posamezniku. Poudarek je na preoblikovanju kurikula, tako
da se dotakne vseh učencev kot posameznikov. Gibanje za inkluzivno šolo razumemo
kot iskanje novega razmerja med vzgojno in izobraževalno funkcijo šole oz. kot gibanje
za šolo, v kateri v ospredju ni le skrb za dober učni uspeh posameznika, temveč tudi
njegov moralni, čustveni in socialni razvoj. Namen inkluzivnosti je spodbujanje
odgovornosti, kooperativnosti in solidarnosti (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 191-193).
Inkluzivnost predpostavlja stalne spremembe, je nikoli dokončan proces učenja
in sodelovanja za vse učence. Je pravzaprav ideal, h kateremu šole stremijo, vendar ga
nikoli popolnoma ne dosežejo. Ideja inkluzije v šolanju vključuje:
-

enakovreden odnos do vseh učencev in zaposlenih v šoli;

-

povečevanje prispevka učencev na področju kulture, izvajanja kurikula in
utrjevanju skupnosti v šoli;

-

prestrukturiranje kulture, politike in prakse v šolah, tako da le-te upoštevajo
raznolikost učencev nekega okoliša;

-

zmanjševanje ovir, ki onemogočajo učenje in sodelovanje vseh učencev, ne samo
teh s primanjkljaji ali posebnimi potrebami;

-

učenje iz premagovanja ovir, ki onemogočajo sodelovanje nekaterih učencev z
namenom dodatnih koristi vseh učencev;

-

sprejemanje različnosti med učenci bolj kot izziv učenju in ne težava, ki jo je
potrebno premostiti;

-

priznavanje pravice učencev do izobraževanja v njihovem okolišu;

-

izboljševanje šol tako za zaposlene kot tudi za učence;

-

poudarjanje pomena šol v povečevanju pripadnosti skupnosti in razvijanju
skupnih vrednot, kot tudi povečevanju dosežkov;

-

vzdrževanje trdnih vezi med šolo in skupnostjo;

-

razumevanje ideje inkluzije v izobraževanju kot enega od načinov inkluzije v
družbi (Booth in Ainscow, 2002, str. 3).
Razvoj inkluzivnih pristopov v poučevanju in učenju lahko vključuje pomembne

spremembe pri dogajanju v razredu, zbornici, na igrišču, ter pri odnosu do staršev.
Določanje in zmanjševanje težav enega učenca lahko pripomore drugim učencem k
boljšemu razumevanju in napredovanju. Npr. uporaba več slikovnega in avdiovizualnega materiala v pomoč novopriseljenemu učencu zaradi nerazumevanja jezika
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okolja pomaga tudi drugim učencem pri lažjem pomnjenju snovi. To je eden od načinov,
ko razlike v interesih, ozadju, maternem jeziku, primanjkljajih učencev postanejo
podpora pri učenju. Vzpostavljanje inkluzivne prakse pomeni tudi ustvarjati šole za
podporno in spodbudno okolje, tako za zaposlene kot tudi za učence. Pomeni gradnjo
okrožij, ki spodbujajo in slavijo njihove dosežke. Ima pa tudi širši pomen v gradnji
skupnosti. Šole lahko sodelujejo z drugimi organizacijami in skupnostmi z namenom
spodbujanja izobraževalnih priložnosti in socialnimi vezmi znotraj njihovih krajev (prav
tam).
Booth in Ainscow (prav tam, str. 7) trdita, da so za udejanjanje inkluzivnosti
pomembna izboljšanja treh med seboj povezanih dimenzij: gradnja inkluzivne kulture –
povezovanje skupnosti in inkluzivnih vrednot, ustvarjanje inkluzivne politike – razvoj
šole za vse in organiziranje pomoči različnim učencem ter razvoj inkluzivne prakse –
učne ure so prilagojene učencem in nudenju medsebojne podpore.
I. Lesar (2011, str. 52) izpostavi pomen strokovnega dokumenta Kazalniki
inkluzivnosti (Index for inclusion, 2010), ki ga kot orodje pri razvijanju ideji inkluzije bolj
naklonjenih šol uporabljajo v številnih državah. V omenjenem dokumentu je posebej
izpostavljena institucionalna in neposredna pedagoška raven udejanjanja ideje inkluzije.
Kazalnike inkluzivnosti sestavljata dva ločena, vendar med seboj posebej povezana
seznama. Seznamu generalnih kazalnikov sledi seznam specifičnih kazalnikov, ki
natančneje opredeljujejo tri glavne dimenzije reformiranja šol. Izpostavila bom
dimenzijo A, ki govori o generalnih kazalnikih inkluzivne kulture. In sicer ta dimenzija
govori o oblikovanju varnega sprejemajočega in spodbujajočega šolskega okolja, v
katerem bodo vsi člani enako cenjeni in bo temelj za kakovostnejšo vzgojo in
izobraževanje. Za doseganje tega cilja je ključnega pomena razvijanje inkluzivnih
vrednot med vsem šolskim osebjem, učenci in šolskim vodstvom, starši, skrbniki in
novimi člani, ki se odražajo v konkretnih praksah (Booth in Ainscow, 2002, prav tam, str.
53).

1.4.3 Ideja inkluzije in učitelji
Globalizacija in svetovne migracije povsod po svetu povzročajo spremembe, zato
se tudi učitelji v razredih srečujejo s pestro paleto kultur. Zaradi demografskih
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sprememb je potrebna ponovna določitev pojmov, kaj pomeni uspešno poučevanje za
tiste učence, ki prihajajo iz kulturno in jezikovno drugačnega okolja. Ukrepi ustreznega
ravnanja se nanašajo ne samo na učitelje, ki so izobraženi in izkušeni, temveč tudi
sposobni vzpostaviti zaupanja vredne odnose z novopriseljenimi otroki in njihovimi
starši (West, 2010, str. 208).
Vrata novopriseljenim učencem so odprta, vendar pa se v mnogih državah danes
spopadajo s tem, kako pripraviti učitelje na srečanje s heterogeno populacijo. Eden
pomembnih dejavnikov je razumevanje kulture novopriseljenih učencev. Velja pa
poudariti, da samo fizična prisotnost ne vodi k učinkovitemu sodelovanju in
napredovanju. Kakovost izobraževanja je odvisna od kompetenc učiteljev, te
kompetence pa se glede na države razlikujejo. Pomembno je, da je učitelj naklonjen
sprejemanju različnosti in osebnostni rasti (prav tam; podobno tudi Gross Davis, 1993;
Strategija …, 2007, str. 5). I. Lesar (2010) pedagoški kader omenja kot ključni dejavnik, ki
s svojo predstavo o lastni vlogi vzgojitelja, s svojo predstavo o identitetnih možnostih
otrok in mladostnikov ter s svojo predstavo o družbi, za katero upamo, da jo bodo ti
mladi pomagali sooblikovati, bistveno določa kakovost sodelovanja in sobivanja.
Pomembno je grajenje šolskega programa, ki bi omogočal ne le upoštevanje, temveč
predvsem ohranjanje otrokove materinščine in kulture (Peček in Lesar, 2006, str. 20).
Ideje multikulturalizma znotraj šolskega sistema niso uresničljive le z upoštevanjem
teorije in načel pravičnosti. Na formalnem nivoju se lahko npr. predpiše, koliko ur pouka
materinščine in jezika okolja mora imeti učence, ki ne izhaja iz večinske kulture, ne
moremo pa predpisati reagiranja učiteljev. Ideje multikulturalizma tako zahtevajo
učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v določenem primeru za različne učence pravično in
kaj ne, učitelja, ki zna tudi strokovno utemeljiti, zakaj z nekim učencem ravna oz. ne
ravna drugače kot z večino (prav tam, str. 21).
Dokument Kazalniki inkluzivnosti konkretizira možnosti posameznih šol, da se na
raznolikost svojih učencev odzivajo konstruktivno. Učitelji, svetovalni delavci in člani
lokalnih skupnosti lahko oblikujejo načine pedagoškega delovanja, ki bodo, ne glede na
razlog težav (npr. jezik, kultura, družinske razmere, hendikep, spol, spolna usmerjenost),
učečim v podporo in ne dodatno oviro (Lesar, 2011). Učitelji, ki se odzivajo na kulturno
raznolikost, morajo načine povezovanja s širšo skupnostjo in kulturo (do)kazati tudi v
razredih. Učitelj ima tudi moč dvigniti stopnjo znanj in socialno povezanost učencev
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različnih skupin, če gradi na znanju, spretnostih in jezikih iz okolja njihovih družin in
skupnosti (West, 2010, str. 213). Pomemben dejavnik uspešnosti predstavlja tudi
sodelovanje med učitelji in ostalimi pedagoškimi in drugimi šolskimi delavci. Na šolah z
uspešnim udejanjanjem ideje inkluzije sodelujejo učitelji in ostali šolski kader. Vsak
prispeva k načrtovanju in odločanju o učencih. Tako učitelji sodelujejo s specialisti, prvi
so strokovnjaki na področju kurikula, drugi pa v načinu učenja in vedenja, predvsem
učencev s posebnimi potrebami. Drugi poklici prinašajo spretnosti, ki podpirajo
inkluzivnost (Beattie, Jordan, Algozzine, 2006, str. 24).
Predstava o inkluzivno orientirani politiki šolstva se nanaša na načrtovanje akcij,
ki zagotavljajo širjenje inkluzije v odnosu do spodbujanja pristopa k vsem učencem v
določenem (lokalnem) okolju, v sklopu česar obsega naslednje vidike (MacuraMilovanović, 2006):
-

fizična navzočnost ter socialno sprejemanje in pripadanje učencev (učiteljeva
empatija za različnost, odprti pogovori v razredu med učitelji in učenci);

-

nujnost prilagajanja šole posebnim izobraževalnim potrebam otrok (prilagajanje
poučevanja, učnih materialov, vključevanja različnih kultur);

-

proces nenehnega odpravljanja ovir pri učenju in socialni participaciji oziroma
aktivnemu spodbujanju vključenosti otrok (sprotno reševanje učnih težav in
nesporazumov glede socialne izključenosti) (Booth, 2000, v Zorec, 2009, str. 76).
V zvezi z razvojem ideje inkluzije v šoli ima največji pomen ustvarjanje inkluzivne

kulture. Inkluzivna kultura se lahko oblikuje le v okolju varne, sprejemljive,
spodbujajoče se skupnosti, v kateri je upoštevan vsak posameznik, obenem pa omogoča
razvoj vrednostnih usmeritev, skupnih vsem učiteljem, učencem, vodstvu šole in
staršem. Pomemben element širšega družbenega zanimanja so načini in značilnosti
vključevanja posameznika v družbo kot celoto, ki potekajo skozi proces socializacije. Ta
pripravlja posameznika, da prevzame določene družbene vloge, pridobi znanje, ki ga
uporabi pri 'produkciji in reprodukciji družbenega vsakdanjika', da okolje spozna in se
vanj lahko vključi (Flere, 1976, v Zorec, 2009, str. 76), ter do osvojenega znanja
vzpostavi in oblikuje značilni identitetni odnos: spoštovanje in uporabno vrednost
(Giddens, 1990, v prav tam). Povezanost med razvojnim oblikovanjem identitete in
šolskim poljem, kot tistim temeljnim dejavnikom v socializaciji otroka oziroma
mladostnika, ki odločilno vpliva na njegov psihični in socialni razvoj (Hurrelmann, v prav
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tam), ne predstavlja zgolj individualnega pomena, temveč tudi pomen v odnosu do
njegove družbene samoumestitve oziroma do razvojne naloge oblikovanja identitete
(Coleman, 1978, v prav tam). Izhodiščna tema avtorjev se tako vrti okoli osi glede smisla
ohranjanja nacionalne oziroma etnične kolektivitete kot homogene in asimilacijske
tvorbe ter konzerviranja in ohranjanja manjšinskih kultur kot legitimnih tvorcev
nacionalnega projekta (Vidmar-Horvat, 2006, v prav tam).
Poznamo integracijske politike znotraj držav, kjer integracija v družbenem
kontekstu pomeni obojestransko prilagajanje (večinske kulture in manjšinskih kultur).
Na šolskem področju pa predstavlja asimilacijo, kar kaže na enostransko prilagajanje, in
sicer je usmerjena predvsem na populacijo učencev s posebnimi potrebami. Zato je
kakovostne pedagoške prakse s področja vključevanja vseh učencev potrebno iskati
znotraj ideje inkluzije. Zagotavljanje pravic vseh udeleženih tako na šolskem kot na
družbenem področju urejajo relevantni dokumenti.

1.5 Relevantni mednarodni in slovenski dokumenti
Slovenija je med drugim tudi članica Organizacije združenih narodov (OZN),
UNESCA, Sveta Evrope in EU. S tem se je naša država zavezala določenim pravilom in
normam, ki so jih te organizacije oblikovale in jih spoštujejo. Vse omenjene organizacije
se v nekaterih svojih dokumentih dotikajo tudi izobraževanja. Izobraževanje je sicer
stvar posamezne države, ki se po svoji lastni želji in viziji vključuje v mednarodno
skupnost. V sodobnem svetu je mednarodno povezovanje skoraj nuja in verjetno ni
države, ki bi se lahko pri razvoju svojega šolstva izognila mednarodni javnosti.
Mednarodna skupnost izobraževanju posveča posebno pozornost zlasti z vidika
človekovih pravic, enakih možnosti in kulturne raznolikosti, tj. z vidika tistih
izobraževalnih tem, ki pomenijo izziv multikulturnim družbam (Batelaan, Coomans,
1999, str. 5). Slovenija je kot članica teh organizacij moralno in pravno zavezana k
spoštovanju njihovih norm in vrednot, med drugim tudi na področju interkulturnega
izobraževanja in vzgajanja. Zato moramo ugotoviti, čemu se je Slovenija s te perspektive
zavezala.
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Mednarodni urad za izobraževanje (IBE), ki deluje pod okriljem UNESCA, Svet
Evrope in Mednarodno združenje za interkulturno vzgojo in izobraževanje (IAIE) so leta
1999 izdali publikacijo The International Basis for Intercultural Education in including
Anti-racist and Human Rights Education (Batelaan, Coomans, 1999), v kateri so zbrali
dele/izseke iz relevantnih dokumentov za interkulturno izobraževanje, ki so jih sprejele
države članice OZN, UNESCA, OVSE in Sveta Evrope – dokumente, ki predstavljajo
mednarodno pravno in civilizacijsko normo interkulturnosti v pedagogiki. Vse od leta
1948 naprej, ko je bila v OZN-u sprejeta temeljna listina o človekovih pravicah, najdemo
v mednarodnih dokumentih reference za promocijo interkulturne vzgoje in
izobraževanja. Diskurz človekovih pravic je pripomogel tudi k promociji interkulturnosti
v pedagogiki in šoli. Zanima nas, kateri so dokumenti, ki vsebujejo te reference in
kakšno težo imajo. V nadaljevanju so navedeni glede na mednarodne organizacije in v
kronološkem zaporedju od najstarejših do najsodobnejših.

Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Osnova za vsa interkulturna besedila je Splošna deklaracija o človekovih pravicah
(v nadaljevanju: Splošna deklaracija). Načeloma gre za neobvezujoč instrument, ki je
sčasoma pridobil vedno večje odobravanje in pomen. O izobraževanju govori 26. člen
(Splošna deklaracija, 1948), v 2. odstavku piše: »Izobraževanje mora biti usmerjeno k
polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi
narodi in med rasami in verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih
narodov za ohranitev miru.«

Dokumenti Združenih narodov
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965) se
ukvarja s pomenom odpravljanja predsodkov, ki vodijo v rasno diskriminacijo. Države
podpisnice se zavezujejo, da bodo sprejele takojšnje in učinkovite ukrepe na področju
poučevanja, izobraževanja, kulture in informiranja, ki bi spodbujali razumevanje,
strpnosti in prijateljstvo med narodi, rasnimi in etničnimi skupinami.
Mednarodni sporazum o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966) se
nanaša na 26. člen, 2. odst. Splošne deklaracije. Dokument poudarja, naj države v
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razvoju upoštevajo enakopravno uživanje gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic
državljanov, ki niso njihovi državljani.
Deklaracija o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije, osnovane na
religiji ali prepričanju (1981) zavezuje podpisnice dokumenta, da se bodo zavzemale za
tako vzgojo otrok, ki bo spodbujala spoštovanje religije in prepričanj drugih ter skrb za
druge ljudi.
Konvencija o otrokovih pravicah (1989) prinaša nove elemente, ki se nanašajo
na kulturne vidike izobraževanja in jih v predhodnih dokumentih še ni: spoštovanje
otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in vrednot, spoštovanje
nacionalnih vrednot države, v kateri otrok živi in iz katere morda izhaja, spoštovanje
civilizacij drugačnih od njegove.
Mednarodna konvencija o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in njihovih
družin (1990) poudarja pomen izobraževanja za integracijo migrantov in njihovih družin
v državo, ki jih zaposluje, s posebnim poudarkom na pomoči pri učenju jezika okolja.
Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo nacionalnim ali etničnim, verskim in
jezikovnim manjšinam (1992) je bila sprejeta po dolgoletnem težkem pogajanju o
politično zelo občutljivem vprašanju pravic manjšin. Deklaracija se zavzema za
prijateljstvo med manjšinami, ki žive v skupni državi in za prijateljstvo med večino in
manjšinami. 4. člen, odstavek 4: »Države naj, kjer je to primerno, sprejmejo ukrepe na
področju izobraževanja, ki bi spodbujali znanja o zgodovini, tradicijah, jeziku in kulturi
manjšin, ki živijo znotraj njihovega teritorija. Osebe, ki pripadajo manjšinam, naj imajo
enake možnosti za pridobivanje znanja o družbi kot celoti« (prav tam).

Dokumenti UNESCA
Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju (UNESCO, 1960) se nanaša na
26. člen, 2. odst. Splošne deklaracije. Dokument navaja primere diskriminacije na
področju izobraževanja (npr. odvzem možnosti dostopa do izobrazbe katerekoli vrste ali
stopnje posamezni osebi ali skupini oseb, v tem primeru migrantom).
Priporočila o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir in
izobraževanje za človekove pravice in temeljne svoboščine (1974) je dokument, ki se
prav tako nanaša na 26. člen, 2. odst. Splošne deklaracije, iz katerega izvede smernice za
izobraževalno politiko: razumevanje in spoštovanje vseh ljudi, njihovih kultur, civilizacij,
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vrednot, načinov življenja, vključujoč etnične kulture in kulture drugih narodov. Države
naj poleg tega spodbujajo študij različnih kultur, njihovega recipročnega vplivanja z
namenom spodbujanja medsebojnega sprejemanja razlik.
Deklaracija o rasah in rasnih predsodkih (1978) je dokument s katerim se države
podpisnice zavezujejo, da se bodo spopadle z rasizmom. Nadalje se še zavezujejo, da
bodo začrtale konkretne ukrepe in zakonodajo.
Premagati izključenost s pomočjo inkluzivnih ukrepov v izobraževanju (2003)
(Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education) je dokument, ki
predstavi kompleksnost vpeljevanja ideje inkluzije v šolski sistem na več ravneh. Tako
izpostavlja rešitve na ravni izobraževanja na sploh kot tudi izobraževanje bodočih
učiteljev. Poudari pomen kritične refleksije praks učiteljev in nenazadnje usklajevanja
šolske zakonodaje z idejo inkluzije.

Dokumenti Sveta Evrope
Svet Evrope se s promocijo človekovih pravic v izobraževanju ukvarja od leta
1978. To pot si je začrtal z različnimi dokumenti:
Resolucija o poučevanju o človekovih pravicah (1978) je dokument, s katerim se
države podpisnice zavežejo, da bodo naredile vse potrebne korake k promociji učenja o
človekovih pravicah, ki naj bi svoje mesto našle v kurikulih ter izobraževanju in
strokovnem izpopolnjevanju učiteljev.
Deklaracija o nestrpnosti – grožnji demokracije (1981) v kateri šolski ministri
ostro obsodijo vse oblike nestrpnosti in se zavzamejo za človekove pravice kot temeljni
kamen članstva v Svetu Evrope. Zavzemajo se za spodbujanje ozaveščenosti o pomenu
človekovih pravic in odgovornosti družbe za njihovo uveljavljanje. Poleg izobraževanja o
človekovih pravicah naj si šole prizadevajo tudi za vzpostavljanje klime aktivnega
razumevanja in spoštovanja identitete in kultur drugih.
Priporočila državam članicam o migrantih druge generacije (1984) državam
članicam svetujejo, da skrbijo za izobraževanje in kulturni razvoj pripadnikov druge
generacije priseljencev, če je potrebno tudi na osnovi bilateralnega sodelovanja med
izvorno državo in državo sprejemnico. Interkulturno izobraževanje naj postane element
splošnega izobraževanja, ki naj ne najde mesta samo v kurikulih, ampak tudi v
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izobraževanju učiteljev. Usposobljeni učitelji so ključni element uspeha interkulturnega
izobraževanja. Ta najdejo konkretizacijo v naslednjem dokumentu.
Priporočilo o usposabljanju učiteljev v izobraževanju za interkulturno
razumevanje, s poudarkom na migracijski kontekst (1984) poudarja naj bo
interkulturno usposabljanje del začetnega usposabljanja in stalnega strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev. Učitelje naj se usposablja (med drugim) tako:
-

da spoznajo različne oblike kulturnega izražanja v svoji nacionalni kulturi in v
migrantskih skupnostih;

-

da spoznajo, da etnocentrični odnos in stereotipiziranje lahko rani posameznike
in da bodo zato delovali proti temu;

-

da spoznajo, da lahko sami postanejo posredniki pri kulturni izmenjavi in razvijajo
za to primerne strategije;

-

da spoznajo ekonomske, družbene, politične in zgodovinske razloge in učinke
migracij;

-

da ozavestijo dejstvo, da je aktivno sodelovanje migrantskih otrok v dveh
kulturah in njihov dostop interkulturnemu razumevanju v veliki meri odvisno od
pogojev bivanja, dela in izobraževanja v gostujoči državi.
Dunajska deklaracija: Deklaracija in akcijski načrt za boj proti rasizmu,

ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti (1993) pa v zborniku The International Basis
for Intercultural Education including Anti-racist nad Human Rights Education (Batelaan,
Coomans, 1999) ni analizirana (le omenjena). V Sloveniji jo poznamo pod imenom Vsi
drugačni, vsi enakopravni.
Okvirna konvencija za zaščito nacionalnih manjšin (1998) v kateri je zapisano,
da naj države podpisnice v svojih deželah spodbujajo duh strpnosti in medkulturnega
dialoga, medsebojno spoštovanje med vsemi ljudmi, ki živijo v deželi, ne samo med člani
posameznih manjšin. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je namreč Svet Evrope
intenzivno posvečal vprašanju zaščite manjšin in ta dokument je rezultat tega dela.
Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008) je dokument, ki ni v klasični obliki,
temveč ga sestavlja vrsta ukrepov, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet
evropske unije z namenom spodbujanja trajnostnega procesa medkulturnega dialoga.
Medkulturni dialog pomeni odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in
skupinami različnih etničnih, kulturnih, verskih in jezikovnih družbenih okolij in
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dediščin. Med poudarjenimi cilji je tudi vloga izobraževanja za jezikovno strpnost,
demokratično in večkulturno državljanstvo. Opredeliti in izmenjati je potrebno najboljše
prakse pri spodbujanju medkulturnega dialoga v EU ter jim omogočiti, da so evropsko
priznane, zlasti med mladimi in otroki (Slovenija in medkulturni dialog, 2009; Odločba
evropskega parlamenta in Sveta Evrope o Evropskem letu medkulturnega dialoga,
2006).
Mnogi dokumenti, katerih podpisnica je Slovenija, niso uresničeni v praksi,
temveč so prisotni le 'na papirju'. Obstaja rasna diskriminacija na področju poučevanja
in izobraževanja. Ne samo, da se otroci ne morejo izobraževati v maternem jeziku,
temveč se ga v šoli niti ne morejo učiti. Ob tem se vprašam, kako potem sprejemajo svoj
jezik? Ali je v njihovih očeh enakovreden slovenskemu jeziku, glede na to, da ga le
potihoma šepetajo med seboj, kar povedo v slovenščini pa je napačno? Da sta slovenski
in angleški jezik obvezna predmeta, njihov materni jezik pa ni nikjer niti omenjen?
Izrednega pomena je Priporočilo o usposabljanju učiteljev v izobraževanju za
interkulturno razumevanje, s poudarkom na migracijski kontekst (1984). So učitelji z
njim seznanjeni? Bi se ob njem bolj zavedali svoje vloge? Poudariti je potrebno tudi
Evropsko leto medkulturnega dialoga (Odločba evropskega parlamenta in sveta, 2006),
ki spodbuja jezikovno strpnost, ki je potrebna vsem pedagoškim delavcem pri delu z
novopriseljenimi učenci.
Ob vsem tem se postavlja vprašanje, kaj od tega se dejansko uresničuje v praksi,
kaj pa bi se moralo, pa se ne. I. Lesar (2009a, str. 344, 345) ugotavlja, da je navkljub
številnim mednarodnim dokumentom, katerih podpisnica je tudi Slovenija, in kritičnim
prispevkom domačih strokovnjakov, precej očiten individualističen pogled na ovire teh
učencev in da v kombinaciji s psihomedicinsko paradigmo le-to vodi v izjemno
izključevalno naravnanost pri reševanju prepoznavnih težav. Izpostavlja tudi različne
specializirane ustanove in ločeno usposabljanje za učitelje rednih in specializiranih šol.
Ob tem se poraja misel, da je pogosto podoben položaj tudi na področju vključevanja
novopriseljenih. Šole ne sodelujejo (stalno) s Centrom za slovenščino, ki bi svetoval
učiteljem ali vodil izobraževanje novopriseljenih učencev (sodelujejo prek posameznih
projektov, ko pa se projekt izteče, se tudi sodelovanje v večini primerov konča). Dejstvo
je, da pogostejšega sodelovanja ni zaznati tudi med različnimi centri za pomoč
marginaliziranim skupinam (centri za socialno delo, različni dnevni centri, mladinski
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centri) in šolami. Nadalje bi lahko tudi šole na istem območju sodelovale med seboj in
skupno organizirale (ob pomoči lokalne oblasti) izobraževanja za starše in
novopriseljene otroke. Nadalje avtorica (prav tam) predlaga temeljito prenovo študijskih
programov v Sloveniji, ki bi bila potrebna zaradi dolgoletnih izkušenj ločevanja
usposabljanja za delo v rednih in specializiranih šolah, kar je privedlo do precej togih
predstav o možnostih vključevanja drugačnih učencev v redni sistem izobraževanja tudi
pri učiteljih (prihodnjih) učiteljev.
Poraja se mi dvom glede izvajanja Konvencije o otrokovih pravicah (1989). V
kolikšni meri šole in učitelji upoštevajo ohranjanje kulturne identitete, jezika in vrednot
novopriseljenih učencev? Jih je njihovo predhodno izobraževanje sploh pripravilo na to?
Vedo, kaj pomeni zanemarjanje upoštevanja identitete novopriseljenih učencev pa tudi
tistih, ki že dalj časa živijo v Sloveniji? Ali svoje delo reflektirajo dovolj, da vedo kako
udejanjati interkulturnost? Nadalje se na prejšnjo temo navezuje tudi Priporočilo o
usposabljanju učiteljev v izobraževanju za interkulturno razumevanje, s poudarkom
na migracijski kontekst (1984). Se učitelji zavedajo, da je vzgoja za strpnost med narodi
in kulturami na splošno šibka točka šolskega sistema, ker jo ovira monokulturna
naravnanost? Se zavedajo, da v učnih načrtih prevladuje pozitiven, celo nekritičen
odnos do evropskih in drugih zahodnih kultur (Skubic Ermenc, 2003, str. 182) medtem
ko večina učencev na naše razrede prihaja iz držav izven Evropske unije? Kot glavno pa
je potrebno poudariti, da se je v vlogi učitelja potrebno zavzemati za optimalen razvoj
posameznika v družbi, ter da je v okviru tega potrebno postaviti v ospredje strpnost in
medkulturno razumevanje.

Ustava Republike Slovenije
14. člen ustave zagotavlja: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali
katerokoli drugo osebno svoboščino« (Ustava R. Slovenije, 2001, str. 12, 13).
Po 61. členu ima: »Vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu
narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in
pisavo«.
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Po 63. členu pa je: »Protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali
drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega
sovraštva in nestrpnosti«.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
2. člen
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji so:
-

zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo,

-

vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov,
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov
ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,

-

razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja
slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot
narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje
italijanskega in madžarskega jezika,

-

uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,

-

omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi
posameznika,

-

zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj
spodbudnih okolij,

-

spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,

-

omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,

-

omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob
ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti,

-

omogočanje razvoja in doseganja čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu
deležu prebivalstva (Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
2007); (poudarila Š.E.S.).
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3. člen
(učni jezik)
Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih oziroma šolah poteka v
slovenskem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki
italijanske/madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana
območja, se v skladu s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci
oziroma šole, v katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo v
italijanskem oziroma madžarskem jeziku (vrtci in šole v jeziku narodne manjšine) (prav
tam).

Zakon o osnovni šoli
10. člen
Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih
materni jezik ni slovenski jezik se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk
njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk
slovenskega jezika. Za otroke iz prvega odstavka tega člena, ki potrebujejo pomoč pri
učenju slovenščine, se po vključitvi v osnovno šolo organizira tečaj slovenščine (Zakon o
osnovni šoli, 1996).

Drugi pomembni dokumenti v Republiki Sloveniji
Pravice do vključevanja novopriseljenih otrok v slovenski vzgojno-izobraževalni
sistem obravnavajo poleg zgoraj omenjenega tudi Zakon o gimnazijah, Zakon o
poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, Zakon
o azilu, Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in Uredba o
pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji.

1.5.1 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju
Pri pregledu Bele knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995 (v nadaljevanju Bela
knjiga) ni opaziti posebnih poudarkov namenjenih novopriseljenih učencem ali sploh
učencem, katerih starši prihajajo iz drugih držav in v družini ne govorijo slovenskega
jezika. Med načeli oblikovanja Bele knjige je izpostavljena pluralnost kultur »šolanje je
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proces vzgoje in inkulturacije, vključevanja v kulturo, v kateri živimo« (Krek, 1995, str.
19). Tako je pomembno vključevanje v lastno, specifično kulturno in nacionalno
tradicijo, ter tudi spoznavanje z drugimi kulturami in civilizacijami ter vzgajanje k
medsebojni strpnosti in spoštovanju drugačnosti (prav tam). Poudarja tudi, da je
potrebno opozarjati na vprašljivost ostrih meja med 'našo' in 'njihovo' oz. 'tujo'
civilizacijo. Seznanjanje z domačo in tujimi kulturami ima pomembno vlogo pri
oblikovanju in širjenju nacionalne kulture ter pri razumevanju procesov evropske
integracije, migracij in političnih sprememb. Namen medkulturnih primerjav je »širjenje
duha in relativiranje ter rahljanje etnocentrizma (vključno z evropocentrizmom),
pripomorejo pa tudi k razumevanju lastne kulturne identitete in tradicije« (prav tam,
str. 20). Sicer pa novopriseljeni učenci niso omenjeni niti v poglavju Zasnove osnove šole
niti se ne pojavi poimenovanje migranti, priseljenci ali tujci. Prav tako niso izpostavljene
posebne pravice ali status, ki ga nosijo.
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 (Krek in Metljak, 2011, str. 33)
predlaga naj se novopriseljeni učenci7, pred vključitvijo v redni izobraževalni proces,
učijo slovenščine v strnjenem programu, pri čemer naj bi se učenci v določenem deležu
udeleževali tudi rednega pouka skupaj s svojimi sošolci, maternimi govorci slovenščine
(podobno tudi Knez, 2009, str. 201). Tak način učenja povečuje možnosti za uspešno in
hitrejšo vključitev in napredovanje. Na takšnem uvodnem tečaju se učenci ne učijo zgolj
jezika, temveč tudi temeljnih konceptov in osnovne terminologije drugih predmetov.
Tečaj naj bi potekal v začetku leta, za učence, ki se vključujejo med šolski letom, pa
mora biti na voljo individualizirana oblika tečaja v primerljivem obsegu (Krek in Metljak,
2011, str. 139). Nadaljevanje dodatnega učenja slovenščine je odvisno od potreb
posameznega učenca in poteka v okvirih diferenciacije in individualizacije, hkrati pa naj
bo kombinirano z oblikami tutorstva (pomoči že vključenih učencev s podobno izkušnjo)
(prav tam, str. 33). Bela knjiga (prav tam) nadalje še opozarja, da je za vse to treba
zagotoviti izvedbene okvirje, ki obsegajo:

7

Avtorji jih poimenujejo učenci, katerih materinščina ni slovenščina, vendar je večina rešitev

namenjena skupini novopriseljenih učencev (Krek in Metljak, 2011).
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- ustrezno oceno oziroma presojo o potrebah posameznega učenca in njegovem
napredovanju (to bi lahko izvajali ustrezno dodatno usposobljeni svetovalni
delavci na podlagi merskega instrumenta);
- ustrezno oblikovanje skupin po predznanju in starosti;
- posebej dodatno usposobljene učitelje za poučevanje slovenščine kot drugega
jezika, učne načrte in učna gradiva.
Za zagotavljanje dobre vključenosti je treba k učenju slovenščine kot tujega
jezika pritegniti tudi novopriseljene starše – ne glede na njihove siceršnje možnosti
učenja slovenščine je treba posebej zagotoviti njihovo seznanjenost s temeljnim
pojmovnikom s šolskega področja (prav tam). Vendar pa Bela knjiga (prav tam, str. 138)
tudi opozarja, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007)
otrokom državljanov RS, katerih materni jezik ni slovenščina, omogoča dodatno učenje
slovenščine (8. člen), drugim priseljencem pa tečaj slovenščine (10. člen), a ne določa ne
obsega ne oblike takšnega dodatnega pouka ali tečaja. Zato je v Beli knjigi (Krek in
Metljak, 2011, str. 138) tudi izpostavljeno, da je za takšen program potrebno oblikovati
poseben kurikul za slovenščino kot drugi jezik.
Pomemben napredek pokaže tudi predlagana rešitev, da šola samostojno ali v
sodelovanju z drugimi šolami na določenem območju oblikuje skupine za učenje
maternega jezika in kulture za učence, katerih materni jezik ni slovenščina v obsegu ene
ure na teden za skupino učencev. Avtorji se zavedajo, da je dobro razvita jezikovna
zmožnost v prvem jeziku eden od temeljnih pogojev za razvoj jezikovne zmožnosti v
vseh drugih jezikih. Tako predlagajo, da bi imeli priseljenci (novopriseljeni učenci in
migranti) v osnovni šoli možnost učenja svojega prvega jezika/materinščine in kulture v
okviru izbirnih predmetov po posebnem kurikulu, upoštevati pa je potrebno tudi
posebne organizacijske pogoje (prav tam, str. 139). Vendar pa so vsi ti predlogi dokaj
široki in nedorečeni ter se ob njih poraja mnogo vprašanj, na katere še ni odgovora. Kdo
naj izvaja in organizira tečaj slovenskega jezika za novopriseljene učence? Kdo naj izvaja
poučevanje maternega jezika in kulture novopriseljenih? Koliko mora biti udeležencev
tega pouka? Kdo ga financira? V kakšni obliki se izvaja? Kdaj in kje?
V Beli knjigi (prav tam, str. 61) je izpostavljeno tudi, da imajo novopriseljeni
učenci, ki se vključujejo v petem oziroma sedmem razredu, pri nacionalnem preizkusu
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znanja možnost izbire med opravljanjem preizkusa iz slovenščine kot drugega jezika ali
opravljanjem preizkusa iz slovenščine kot prvega jezika.
Po pregledu relevantnih slovenskih dokumentov s področja izobraževanja lahko
trdim, da so pravice novopriseljenih učencev izražene ter da le ti imajo pravico, tako kot
ostali migranti, do izražanja v svojem jeziku in izražanja pripadnosti svojemu narodu,
prav tako imajo pravico do učenja slovenskega jezika kot tujega jezika. Vendar pa je
obenem marsikaj od naštetega tudi pod vprašajem. Ali se res zagotavlja novopriseljenim
učencem njihov optimalen razvoj, ko pa novopriseljeni na večini šol nimajo možnosti
učenja maternega jezika? Ali jih vzgajamo za medsebojno strpnost in spoštovanje
drugačnosti, če pa v šolah njihove drugačnosti niti ne želimo videti? V dokumentih so
poudarjene enake človekove pravice, vendar pa njihovo udejanjanje ni uresničeno:
samo z (dodatnimi) tečaji slovenščine. Brez pouka maternih jezikov in kulture ne
uresničujemo človekovih pravic in niti ne omogočamo vsem učencem enakovrednega
razvoja. Od vseh dokumentov največ poudarka novopriseljenim daje Bela knjiga (prav
tam, 2011), ki tudi poudarja vlogo in namen ostalih dokumentov, vendar pa še marsikaj
ostaja nedorečeno, uresničevanje zapisanega pa se bo izkazalo šele v prihodnosti.

1.6 Ideja multikulturalizma na Švedskem in v Kanadi
Švedska
Švedska je severnoevropska država z 9,2 milijona prebivalstva, kjer so posamezni
deli skoraj neposeljeni, medtem ko v urbanih predelih živi 84 % ljudi (Organisation of
the Education System in Sweeden, 2009/2010). Do zapuščanja podeželja prihaja že od
konca 19. stoletja s pojavom intenzivne industrializacije in naraščanja števila
pripadnikov delavskega razreda (Lukšič-Hacin, 1999, str. 164). Glede na zadnje podatke
je na Švedskem 14 % migrantov, mednje pa štejejo tudi tisti, katerih starši so rojeni
zunaj Švedske (Organisation of the Education System in Sweeden, 2009/10).
Luteranstvo je bilo do leta 2000 državna religija. Leta 2000 je prišlo do ločitve cerkve in
države. Vendar je bila tudi pred tem Švedska ena izmed držav z veliko toleranco do
veroizpovedi. Svobodo je dala različnim veroizpovedim, ne le krščanskim, ampak tudi
drugim (Lukšič-Hacin, 1999, str. 163). Uradni jezik je švedščina, vendar pa v nekaterih
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delih severne Švedske govorijo tudi jezik sami in avtohtoni finski dialekt (Tornedal
Finnish). Uradnih je pet manjšinskih jezikov: jezik sami, finski dialekt in finščina, romski
jezik (Romany) in judovsko nemški jezik (Yiiddish). Do določene stopnje imajo prebivalci
pravico uporabljati te jezike na lokalni ravni in na sodiščih. V nekaterih območjih imajo
tudi možnost do varstva otrok in oskrbe starostnikov v finščini in jeziku sami. Učenci, ki
govorijo finsko, imajo možnost izbire šole v njihovem maternem jeziku v redni osnovni
šoli (grundskola), kot tudi v srednji šoli (gymnasieskola) (The Education System in
Sweden, 2007/2008). Po drugi svetovni vojni je naraščanje imigrantov na Švedsko
pripeljalo do večjega števila jezikovnih manjšin. Vsi otroci, ki doma govorijo drugačen
jezik kot švedščino, imajo možnost učiti se maternega jezika v obvezni (compulsory
school) in srednji šoli (upper secondary school) (Organisation of the Education System in
Sweeden, 2009/10). Poučevanje maternega jezika migrantov je bilo vpeljano v švedske
šole konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Sama izvedba pouka, kraj in čas sta se
skozi čas z različnimi zakoni spreminjala, ves čas pa so materni jezik poučevali učitelji, ki
so jih izbrale švedske inštitucije. Za svoje delo jih je plačevala švedska država (Pišler,
1981, v Lukšič-Hacin, 1999, str. 202). Skupaj s podporo učenja jezika je prišlo tudi do
financiranja časopisov in radijskih ter televizijskih oddaj. Konec osemdesetih je pričelo
primanjkovati sredstev namenjenih za dejavnosti migrantov in poučevanje maternega
jezika, prišlo je do pritiskov in 'racionalizacije' pouka maternega jezika. Pritiski so se v
devetdesetih povečali in prišlo je do nekaterih sprememb. Zaradi povečanja števila
migrantskih skupin so se državna denarna sredstva, namenjena tem dejavnostim, zelo
drobila. Poleg tega so se spreminjali pogoji o številu učencev v skupini, za katero je
država še pripravljena financirati učitelja, in sicer mora biti v skupini najmanj pet
učencev (Lukšič-Hacin, 1999, str. 204-205).
Na Švedskem je obvezno šolanje sprva trajalo 6 let (od leta 1920), nato 7 let (od
1949), nato pa na današnjih 9 (od leta 1962). Obvezno šolanje začnejo otroci, ki v tistem
koledarskem letu dopolnijo sedem let, s šestimi leti pa se lahko udeležijo eno leto
predšolske vzgoje. Na Švedskem obstaja dolgoletna tradicija kombiniranja osnovnega in
nižjega srednjega izobraževanja, ki so odvija v okviru skupne zakonodaje in nacionalnega
kurikuluma. Ta ima od leta 1998 tudi enotno zakonodajo in nacionalni kurikul. Tako sta
povezana šestletno osnovno izobraževanja in triletno nižje srednje izobraževanje ter
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med njima ni nobene formalne razdelitve (Organisation of the Education System in
Sweeden, 2009/10).
Na Švedskem je 290 občin in te financirajo šole. Šole se zaradi velike razlike v
poseljenosti močno razlikujejo v številu učencev. Tako ima tretjina občinskih šol in dve
tretjini 'neodvisnih' šol manj kot 100 učencev. Učenci so vpisani na šolo najbližje
svojemu domu, vendar pa jo lahko tudi zamenjajo, če je na drugi izbrani javni šoli prosto
mesto. Lahko pa se odločijo tudi za 'neodvisno' šolo (večinoma Montessori ali
Walfdorfske), ki jih subvencionira država (grant-aided schools). Švedska nacionalna
agencija za izobraževanje (The Swedish National Agency for Education) jih mora potrditi,
šole ne smejo zaračunavati šolnin (za obvezno šolanje), obiskovati jih mora vsaj 20
učencev. Pristojni morajo občini omogočiti vpogled v svoje delo (The Education System
in Sweden, 2007/08). Od leta 1992, ko je država z reformo odprla vrata 'neodvisnim'
osnovnim in nižjim srednjim šolam, narašča njihovo število. Tako je v letu 1991/1992 le
1 % učencev obiskovalo neodvisno osnovno šolo, v letu 2006/2007 pa je ta delež narasel
na 8 %, desetkratno se je povečalo tudi število neodvisnih šol z 90 na 900 (vključujoč
tudi srednje šole), ki pa so večinoma okoli Stockholma in Gothenburga (McGettigan,
2007).
Na Švedskem je šolski sistem decentraliziran8 in tako ostajajo tri ravni odločanja,
znotraj katerih je leta 1991 prišlo do številnih prenosov. Na državni ravni določajo
splošne smernice parlament, Ministrstvo za izobraževanje in Državna agencija za
izobraževanje. Občine se odločajo, kako bodo cilje, ki jih vsebujejo te smernice, izvedle
ter so v celoti odgovorne za upravljanje in financiranje. Odgovorne so za pripravo
dolgoročnih načrtov, ki naj bi zagotovili ohranitev ustreznih standardov ponudbe
možnosti izobraževanja. Šole so odgovorne za izvajanje kurikula ter s tem za dosego
nacionalnih ciljev. Za ta sistem so glavni individualizirani (lokalni) delovni načrti, ki jih
sestavijo šole in šolski načrti, ki jih sestavijo občine (Repež, Štraus, 2008, str. 18).
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Decentraliziranost sistema pomeni, da so pravice in odgovornosti prenesene iz enotnega

osrednjega sistema na regionalne/lokalne in institucionalne oblasti (več o tem Hanson, 1997).
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Danes je skoraj petina šoloobveznih otrok z migrantskim9 ozadjem. Delež teh
otrok se od šole do šole močno razlikuje, vendar pa je pomemben za samo delo šole.
Reševanje te problematike je odvisno od znanja šolskih delavcev, izkušenj in pristopa
(With another mother tongue, 2009, str. 5).
Ne glede na odstopanja, so popolnoma utemeljena predvidevanja, da velika
večina učiteljev v obvezni osnovni šoli bo ali je poučevala učence, ki jim švedščina ni
materni jezik. V tem okviru se pojavi izziv za šolo, da se spopade s to jezikovno
različnostjo in kulturnim ozadjem. In pomembno je ponuditi vsem učencem
enakovredne možnosti za izobraževanje (Hyltenstam, Lieberg in sod., 2007, v With
another mother tongue, 2009, str. 10).
Poučevanje švedščine kot tujega jezika je urejeno z odlokom za obvezne šole in
mora kot samostojen šolski predmet imeti enak status kot materinščina, ki jo učenci
obiskujejo namesto švedščine. Vendar pa se v raziskavi 'With another mother tongue'
izkaže, da ni vedno obravnavam kot samostojen predmet in ni vedno namenjen
učencem z migrantskim ozadjem, temveč je bolj dopolnilna pomoč učno šibkejšim
učencem pri švedščini. Rezultati raziskave pokažejo, da je za pomembnejši status tega
predmeta potrebno imeti ustrezno usposobljene učitelje in učence, ki pri predmetu
sodelujejo zaradi učenja švedščine kot drugega jezika in ne zaradi slabših učnih
rezultatov ali slabega socialnega položaja (With another mother tongue, 2009, str. 1315).
Pomembno vlogo nosi tudi učenje maternega jezika otrok z migrantskim
ozadjem. Le-to ureja občina in ni neposredno vezano na šolo. Občina torej organizira
učenje maternega jezika, običajno po skupinah otrok, ki prihajajo iz več šol skupaj in
govorijo isti jezik, saj ima navadno ena šola otroke iz različnih jezikovnih okolij. To
zahteva od občine nemalo logistične organizacije, učenje poteka izven rednega pouka,
učitelji se vozijo s šole na šolo, iščejo ustrezne prostore za poučevanje. Delo poteka v
majhnih skupinah z učenci različnih starosti. Učenci, ki se tega pouka udeležujejo,
večinoma prihajajo iz družin z višje izobraženimi starši. Obiskovanje namreč ni obvezno,
pač pa se ga priporoča staršem in učencem. Ob tem je pomembno poudariti dejstvo, da
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Učenci, ki so bili rojeni izven Švedske oz. učenci, ki imajo vsaj enega od staršev, ki ne prihaja iz

Švedske (Organisation of the Education System in Sweeden, 2009/10).
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učenci, ki obiskujejo pouk maternega jezika, dosegajo pomembno višje ocene v
primerjavi s tistimi, ki ga ne. Učenje maternega jezika ima najverjetneje pomemben
vpliv na nivo splošnega znanja, ki ga učenec doseže. Pri tem pa opozarjajo, da je to
dejavnost, ki je potisnjena ob rob ostalim šolskim obveznostim in je zato marginalizirana
(With another mother tongue, 2009, str. 17-20). Učencem je zagotovljen pouk
maternega jezika vsaj sedem let, seveda ob dejstvu, da je v skupini oz. v občini vsaj pet
otrok, katerih materni jezik je isti, in na voljo ustrezen učitelj. Pogosteje in
organizacijsko lažje je organizirati pouk za več učencev, ki pripadajo isti jezikovni
skupini. Večina teh učencev je rojenih v tujini ali so druga generacija priseljencev.
Pomembno pa je omeniti tudi, da je petina teh učencev rojenih v družinah, kjer je eden
od staršev Šved in drugi migrant. Povprečno učenci ostajajo pri pouku maternega jezika
tri leta, najdlje učenci, ki so bili rojeni v tujini (With another mother tongue, 2009, str.
33-35).
Druga oblika pomoči, ki je namenjena novopriseljenim učencem, pa je učna
pomoč v maternem jeziku ali v jeziku, ki ga učenec obvlada. Ta omogoča učencem, ki še
ne dosegajo zadostne stopnje obvladovanja švedščine, boljše možnosti, da lahko sledijo
pouku različnih predmetov. Sicer pa ta učna pomoč pomeni predvsem sodelovanje med
učiteljem nekega predmeta in učiteljem, ki nudi pomoč. V praksi učitelj, ki nudi pomoč v
maternem jeziku, prevaja učno snov in nazorno razlaga snov predmeta z namenom
boljšega razumevanja (With another mother tongue, 2009, str. 36, 37).
Švedščina kot drugi jezik je namenjena vsem učencem, ki imajo enega starša, ki
prihaja iz Švedske, ter učencem, ki so švedske narodnosti, vendar so dalj časa živeli v
tujini. Pravilnik za obvezno šolo pravi, da bi ta pouk moral biti namesto predmeta
švedščine. Pojavlja se težava s pridobivanjem učiteljev za poučevanje švedščine kot
drugega jezika. To se povezuje z dejstvom, da na večini šol švedščina kot drugi jezik ni
priznana kot samostojen predmet, temveč le kot pomoč pri učenju. Šole, ki so se
izkazale za najbolj napredne v odnosu do različno-govorečih učencev, so to izkazale s
sodelovanjem pri različnih projektih kot tudi pri iskanju manjših rešitev in uspehov z
namenom zagotoviti najboljše možnosti tem učencem. V večini primerov so visoke
rezultate pri preverjanjih dosegli učenci migranti na tistih šolah, kjer je bila stopnja
ozaveščenosti vodstva šole o specifiki vzgojno izobraževalnega dela s temi učenci na
visoki ravni. Zato so bili tam tudi učitelji poslani na vrsto izobraževanj s tega področja.
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Švedščina kot drugi jezik dosega največji ugled na šolah, ki imajo tudi močno razvito
poučevanje različnih maternih jezikov učencev migrantov (With another mother tongue,
2009, str. 37-40). Nekatere šole, ki so bile vključene v raziskavo, so imele nekaj
dejavnosti, ki so bile posebno koristne za večjezične učence: 'jezikovne kopeli', kjer pouk
poteka v švedščini in angleščini, poučevanje med šolskimi počitnicami, delavnice, ki so
jih organizirali v domačih okoljih ter različni projekti, ki jih je organizirala lokalna
skupnost. Dober primer je bilo tudi pridobivanje knjig v različnih jezikih za šolsko
knjižnico. Med dobrimi primeri najdemo tudi učitelje ali skupine učiteljev, ki zavestno
vlagajo trud v prilagajanje. Najbolj uspešni so bili na šolah, kjer so se učitelji različnih
predmetov dodatno izobraževali s področja jezikovnega razvoja in poučevanje švedščine
kot tujega jezika. Na eni od šol se je vse šolsko osebje, vključno z zaposlenimi v
administraciji in drugje, izobraževalo na področju večjezičnosti z namenom boljšega dela
z novopriseljenimi učenci. Delež novopriseljenih učencev na posamezni šoli odločilno
vpliva na organizacijo šole in sistematično načrtovanje dela za to skupino otrok.
Pomemben dejavnik uspešnosti reševanja večjezičnosti je bilo tudi znanje in zavedanje
problematike vodstva šole za delo z novopriseljenimi učenci (prav tam, str. 41, 42).
Pomembne razlike pri učenem uspehu so vidne med tistimi učenci, ki obiskujejo pouk
maternega jezika, in tistimi, ki obiskujejo le dodaten pouk drugega jezika. Učitelji so
poudarili, da učenci, ki so uspešni pri učenju maternega jezika, so uspešni tudi pri drugih
predmetih. Učenje maternega jezika jih dela močnejše, jim pomaga pri oblikovanju
osebnosti in samozavesti (prav tam, str. 43-48) (poudarila Š. E. S.).

Ideja multikulturalizma na Švedskem
Na Švedskem lahko rečemo, da imajo poseben primer multikulturalizma in
medkulturnega dialoga. Švedska je edina evropska država, ki je načelo multikulturalizma
vnesla v ustavo in ga vgradila v politični in socialni sistem. Leta 1975 so tako sprejeli
odločitev, da so multikulturna družba, da priseljeni ljudje niso 'gastarbajterji', začasno
uvoženi pari delovnih rok, pač pa ljudje, ki imajo družine, otroke, življenjske načrte in so
si na Švedskem ustvarili svoj dom. Multikulturalizem, ki je temelj švedske ustave, temelji
na treh načelih: enakosti življenjskega standarda, svobodi izbire glede tega, kako močno
si želi biti migrant integriran v švedsko družbo, in partnerstvo (Milharčič Hladnik, n.d.).
Enakost življenjskega standarda pomeni pravico do zaposlovanja, izobraževanja,
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stanovanja in socialnih oblik pomoči. Pravice obsegajo tudi volilno pravico za tujce,
brezplačne prevajalce, brezplačne tečaje švedskega jezika. V izobraževanje je bilo
uvedeno tudi brezplačno poučevanje maternega jezika otrok, ki obiskujejo šolo. Velika
finančna pomoč in politična spodbuda je bila dana društvenemu organiziranju in
delovanju migrantov (Lukšič-Hacin, 1999). Ob tem M. Lukšič-Hacin pravi, da »se je
pojavil multikulturalen tip državljanstva, pri katerem je pretrgana povezava med
narodom kot specifično obliko etnije in državljanstvom kot političnim statusom v
odnosu med posameznikom in državo. Nacija je opredeljena kot politična skupnost, ki
temelji na ustavi, zakonih in državljanstvu. Migrante sprejmejo v skupnost pod pogojem,
da spoštujejo pravila. Hkrati sprejmejo njihovo kulturno drugačnost in jim dovolijo
združevanje in organiziranje po etničnem ključu« (prav tam, str. 231).
V letu 2011 sta British Council in Migration Policy Group objavila rezultate tretje
študije »Migrant Integration Policy Index, MIPEX« (Huddleston in sod., 2011), indeks
politik integracije migrantov, prek katerega se lahko pregleduje, primerja in izboljšuje
integracijsko politiko enaintridesetih držav. Temeljni cilj študije je primerjava
integracijskih politik 27-ih držav članic Evropske unije ter Kanade, Švice, Norveške in
Združenih Držav Amerike. Vključitev štirih držav nečlanic Evropske unije raziskovalci
pojasnjujejo z namenom boljših možnosti primerjave migracijskih politik po svetu.
Kazalniki vrednotenja so isti kot za države Evropske unije, čeprav njihova migracijska
politika morda nima enakih standardov kot politika članic Evropske unije. MIPEX,
raziskava temeljnih pravic zakonitih migrantov, se osredotoča na 7 področij, ki naj bi
odločilno vplivala na integracijo migrantov v določeno državo: dostop migrantov do trga
delovne sile, združevanje družin, izobraževanje, politične pravice, dovoljenje za
dolgoročno bivanje, pridobitev državljanstva in antidiskriminatorna politika. Rezultati
kažejo, da naj bi bila Švedska migracijska politika najprijaznejša, saj je dosegla najvišje
število točk. Število migrantov na Švedsko (predvsem zaradi dela, študija, združevanja
družin in iskanja zatočišča), kot kažejo ugotovitve v raziskavi, od leta 2005 naprej
neprestano raste (prav tam).
Trg dela je migrantom na Švedskem dostopen po enem letu zakonitega bivanja v
državi in ne razlikuje med Švedi ter drugimi državljani. Švedska tudi napreduje pri
vključevanju in sicer z novimi delovnimi politikami skušajo izboljšati svoj trg dela in ga
narediti dostopnejšega različnim migrantom. Prav tako imajo možnost polovične
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zaposlitve ter učenja švedskega jezika. Vsako okrožje organizira tečaje švedskega jezika,
stanovanjske in družinske pomoči in državljanski orientacijski program.
Švedska izvaja inkluzivno politiko združevanja migrantskih družin ter jim
zagotavlja enakovredne in varne pravice ter izboljšuje brezplačne in prostovoljne
sprejemne programe. Po letu dni zakonitega bivanja se lahko novopriseljenim, ne glede
na npr. njihovo znanje jezika ali višino zaslužka, na Švedskem pridružijo člani ožje
družine.
Izobraževanje migrantov na Švedskem je na najvišjem nivoju v primerjavi z
ostalimi državami sodelujočimi v MIPEX raziskavi. Vsak novopriseljeni ima možnost
pomoči tolmača, vključen je v enakovreden in toleranten kurikul, ima možnost učenja
švedščine kot tujega jezika in učenja maternega jezika. Še vedno pa je urejenost učenja
maternega jezika precej odvisna od posamezne občine in neenakovredno porazdeljena
po celi državi.
Volilno pravico na lokalni ravni kot tudi pravico, da na lokalni ravni kandidirajo,
dobijo migranti, ko na Švedskem živijo več kot tri leta. Pridružijo se lahko politični
stranki ali ustanovijo društvo, ki ima pravico do lokalnih, regionalnih in državnih
subvencij.
Dovoljenje za dolgotrajno bivanje dobijo migranti po petih letih zakonitega
bivanja na Švedskem. V tem obdobju ne smejo Švedske zapustiti več kot šest
nepretrganih mesecev ali deset mesecev nasploh. Dovoljenje dobijo po finančno dokaj
zajetnem procesu dokazovanja sposobnosti preživetja oziroma plačevanja stroškov.
Lahko se preselijo v države znotraj Evropske unije, a tam ne smejo zaprositi za
dovoljenje za dolgotrajno bivanje. Predlog za izboljšanje prakse dovoljenj za dolgotrajno
bivanje, ki ga raziskovalci navajajo, je njihovo avtomatično podaljšanje.
Dostop do državljanstva je prikazan kot dokaj šibka točka švedske migrantske
politike predvsem zaradi kriterijev za njegovo pridobitev in politike dvojnega
državljanstva. Zakonski partner Šveda ali Švedinje lahko za državljanstvo zaprosi po treh
letih bivanja na Švedskem, prva generacija migrantov pa po petih letih. Izjema so le
migranti iz skandinavskih držav, ki lahko državljanstvo dobijo po dveh letih. Potomci, ki
se migrantom rodijo na Švedskem, državljanstvo dobijo le če zanj zaprosijo. Dvojno
državljanstvo na Švedskem ima pod posebnimi pogoji lahko potomec migrantov, ki se
rodi na Švedskem in v redkih primerih ostali migranti. Migrantom, ki po določenem
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časovnem obdobju zaprosijo za državljanstvo, ni potrebno priložiti potrdila o znanju
švedskega jezika.
Zakonska urejenost: z letom 2009 je prišel v veljajo antidiskriminatorni zakon.
Tako je na Švedskem vsak kazensko odgovoren, če diskriminira migranta zaradi vere,
nacionalnosti, rase ali etnične pripadnosti, pa naj bo to na delovnem mestu, v šoli ali
kjerkoli drugje (Huddleston in sod., 2011, str. 190-193).
Po raziskavi MIPEX 16 odstotkov Švedov meni, da bi morali nezaposlene
migrante izgnati, dve tretjini Švedov pa menita, da imajo migranti pravico do združitve
družine in enake socialne pravice kot oni. Več kot 86 odstotkov jih meni, da etnična
heterogenost bogati švedsko kulturo (prav tam). Pozitivni sprejem multikulturalizma kot
državne politike in družbene institucije gre prav gotovo pripisati dejstvu, da so bili
migranti tisti, ki so odločilno pripomogli pri gradnji švedskega gospodarstva.

Kanada
Kanada je ena redkih demokratičnih družb, ki ima vključeno kulturno in jezikovno
raznolikost kot politiko multikulturalizma v narodnostno identiteto. Kanada je že od
nekdaj heterogena družba in kulturni mozaik ima pomembno mesto v tem sistemu.
Prepoznavanje različnosti kultur je vodilo k spremembi izobraževanja iz enotnega
nacionalnega območja na province, kar omogoča prepoznavanje in uveljavljanje
kulturnih razlik na določenem področju (Moodley, 1995). Kanada je severnoameriška
država, ki sestoji iz 10 provinc in treh teritorijev ter je druga največja država glede na
velikost ozemlja. Avtohtoni prebivalci, 'Native Americans', so Indijanci in Eskimi, ki so
poseljevali ozemlje še pred prihodom kolonialistov. Ti so se skozi tisočletja ustalili v
določenem okolju in razvili širok nabor rasnih, kulturnih in jezikovnih značilnosti.
Sociokulturne značilnosti so se razvijale predvsem v odvisnosti od tipa pokrajine, kjer so
se naselile (Ferfila, 1997, str. 284). V 16. stoletju se je pričela kolonizacija ozemlja s
strani francoskih in angleških osvajalcev. Stalna francoska in angleška naselitev se je
začela v začetku 17. stoletja in se je skozi stoletja samo povečevala. Koloniji Nova
Francija in Nova Anglija sta v ekonomskem smislu trgovali s krznom, v političnem in
vojaškem smislu pa sta ostali odvisni od matičnih držav. Kasneje se je ta odvisnost
manjšala, province so pridobile svojo vlado in s 1. julijem 1867 so se severnoameriške
kolonije združile (The World Book Encyclopedia, 1990).
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Kanada kot država obstaja 145 let in v tem dokaj kratkem obdobju se je njeno
prebivalstvo povečalo za 9 krat, rodnost zmanjšala za 80 %, pričakovana življenjska doba
pa skoraj podvojila. Ob prvem štetju leta 1871 je bilo Kanadčanov 3,7 milijona; večina se
jih je ukvarjala s kmetijstvom. Danes država šteje že skoraj 34 milijonov prebivalcev in je
z Združenimi državami in Avstralijo tretja največja imigracijska država z letno stopnjo
imigracije med 100.000 in 200.000 ljudi (Kurthen, 1997, str. 252; Statistics Canada,
2011). V letu 2010 se je v Kanado priselilo 280.000 novopriseljenih, kar je največ po letu
1950 (Statistics Canada, 2011).
Kanadski izobraževalni sistem se po provincah nekoliko razlikuje, saj ima vsaka
provinca oziroma teritorij svojo vlado. Razlikuje se npr. čas, ko učenec vstopi oz. zaključi
obvezno šolanje. Izobraževanje obsega osnovno in srednjo šolo ter nadaljnje
izobraževanje. Vse province in teritoriji imajo splošno, brezplačno osnovnošolsko in
srednješolsko izobraževanje, ki traja 12 let (v Quebecu 11 let) (The Council of Ministers
of Education, Canada, 2011; Dewing, 2009).

Ideja multikulturalizma v Kanadi
Multikulturalizem je na spletni strani kanadske vladne službe (Department of
Citizenship and Immigration, 2011) označen kot uradna politika države, ki je ključna pri
razumevanju razlik med ljudmi in prepričanju, da smo vsi enakopravni. Močan priliv
migrantov, ki vsako leto prečkajo kanadske meje, in raznolikost kanadske družbe sta dva
od razlogov, ki osmišljajo politiko multikulturalizma kot politiko podpiranja etnične
heterogenosti. Mit o Kanadi, kot o deželi etnične heterogenosti in zapletene zgodovine,
je danes pogosto izpostavljen. Prav v zapleteni zgodovini in kolonialni izkušnji,
razdvojenosti med Francijo in Anglijo, gre iskati vzroke za temelje tolerance v kanadski
družbi. A poleg razdvojenosti med francosko in angleško družbo je v Kanadi še danes živ
tudi mit o razlikovanju z ZDA. To razlikovanje, torej ohraniti distanco in razliko z ZDA, naj
bi skozi zgodovino tudi spodbudilo večjo povezanost med francosko in angleško družbo
v Kanadi. Pa vendar ne gre pozabiti tudi na prvotne prebivalce na tem območju. Tako
Kanado nekateri označijo tudi za državo s tremi velikimi manjšinami ter mnogimi
manjšimi. J. R. Saul (1997, po Bitenc 2009, str. 22) pravi, da je bilo za njeno preživetje
ključno favoriziranje sodelovanja nad tekmovanjem. Isti avtor meni, da gre vzroke
visoke stopnje tolerance v Kanadi iskati tudi v zavedanju, da so prvotnim prebivalcem
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pogosto kritično odvzeli pravice, v enakopravnem učenju zgodovine vseh treh 'velikih
manjšin' ter zavedanju, da so migranti prišli v Kanado predvsem zato, ker so jim bila
vrata odprta in so bili tako rekoč povabljeni (prav tam).
Zaradi dejstva, da je Kanada med najbolj zaželenimi cilji priseljevanja, ne
preseneča pojav pojma multikutluralizem že leta 1963 prav v Kanadi (Lukšič-Hacin,
1999, str. 84). Prav tako kot Švedska je tudi Kanada precej redko poseljena. Po površini
druga največja država na svetu ima 34 milijonov prebivalcev, kar predstavlja le 3
prebivalce na kvadratni kilometer. Prav to naj bi bil eden od vzrokov za 'blago' politiko
do zakonitih novopriseljenih oseb, ki predstavljajo bodoče državljane. Zapolniti ozemlje
naj bi bila ideja Clifforda Siftona, kanadskega politika, ki je deloval v drugi polovici 19.
stoletja ter prvi polovici 20. stoletja. Zavedal se je, da priseljevanje prinese tudi
določene težave, npr. jezikovne, vendar je bil njegov način uspešen in je kanadsko
družbo pripeljal do nove stopnje v zgodovini (Saus, 1997 po Bitenc, 2009, str. 22).
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je multikulturalizem postajal vse bolj
popularen in takrat je bila Kanada prva država, ki ga je leta 1971 uvedla kot uradno
politiko. Istega leta so uvedli tudi ministrstvo za multikulturalizem. Politiko
multikulturalizma je sprejela zvezna vlada in se je dokaj hitro razširila na raven provinc
ter lokalnih skupnosti (Legare, 1995, str. 349). V osredju sprejetja multikulturalizma za
uradno politiko Kanade so bili štirje cilji (Dewing, 2009, str. 4):
-

večja toleranca, spoštovanje in pomoč manjšinskim skupinam v smislu ohranjanja
njihove kulturne dediščine in identitete;

-

zagotavljanje človekovih pravic in ozaveščanje o nepravičnem ravnanju,
neenakosti, diskriminaciji in rasizmu;

-

pomoč in spodbujanje državljanske udeležbe, še posebej manjšinskih skupin in
imigrantov, da se bodo lažje integrirali v kanadsko družbo in

-

spodbujanje interkulturne izmenjave, pomoč pri učenju vsaj enega uradnega
jezika ter izobraževanje skozi ustvarjanje zavesti o raznoliki kanadski družbi in
njenih potencialov.
Želeli so ustvariti novo kanadsko identiteto s podpiranjem nacionalne enotnosti,

občutkom skupnih vrednot in kulturne harmonije skozi sprejemanje različnosti
bilingvizma kot dveh osnovnih nacionalnih temeljev. Te namere so bile izražene z
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naslednjim geslom: »Ena nacija, dva jezika, veliko ljudi in kultur« (Kurthen, 1997, str.
252).
Obnovljeni program ob koncu leta 1996 se je osredotočil na tri glavne cilje
(Dewing, 2009, str. 8):
-

gradnja pravične in enakopravne družbe,

-

civilna udeležba: zagotavljanje Kanadčanom vseh porekel sodelovanje pri
oblikovanju kanadske skupnosti in države,

-

identiteta: negovanje družbe, ki prepoznava, spoštuje, odraža različnost kultur z
željo, da bi ljudje vseh porekel dobili občutek pripadanja Kanadi.
Prenovljeni program je v ospredje postavil razvoj strategij, ki bodo omogočale:

-

polno in aktivno udeležbo pri oblikovanju etničnih, rasnih in kulturnih skupnosti v
Kanadi,

-

podporo pobudam s strani etničnih skupnosti,

-

sposobnost hitrega odziva na etnične, rasne, verske in kulturne konflikte s strani
javnih institucij,

-

spodbujanje in pomoč pri razvoju učinkovitih multikulturnih programov znotraj
vladnih institucij in agencij.
Dejstvo je, da je petina prebivalcev Kanade rojena v tujini. Kljub ekonomski krizi

se v Kanado ljudje še vedno priseljujejo. Od leta 1990 dalje med 200.000 – 250.000
novopriseljenih oseb vsako leto imigrira v to severnoameriško državo, od tega je 61 %
ekonomskih migrantov in njihovih družin, 26 % je družinskih migrantov. Po MIPEX-ovi
študiji (Huddleston in sod., 2011) si Kanadska vlada (kot tudi vlada v ZDA) najbolj
prizadeva za uresničevanje anti-diskriminatornih praks in boja za enakost; ima eno
boljših politik privabljanja novopriseljenih oseb in njihovih družin, ki ostanejo v državi za
stalno; je na drugem mestu v izpolnjevanju potreb novopriseljenih učencev;
multikulturna politika izboljšuje volilne pravice migrantov ter raznoliko izobraževanje za
vse Kanadčane.
Migranti v Kanadi imajo enak dostop do trga dela kot Kanadčani (mnogo boljši
kot povprečno v Evropi ali v ZDA). Kanada jim priznava enake delovne pravice in
socialno varnost. Težave imajo le pri priznavanju izobrazbe, ki so jo pridobili v tujini,
tako da imajo lahko težave najti službo, ki ustreza njihovim kvalifikacijam.
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Združevanje družin imigrantov je med najbolje urejenimi med državami
udeleženkami. Kanada tudi priznava različne tipe družine (vključno s starimi starši,
sirotami, istospolnimi starši) in jim daje enake možnosti. Čeprav je proces za člane
družin, ki bi se pridružili sorodnikom v Kanadi, dolg in drag, pa jim ni potrebno opravljati
jezikovega ali t. i. integracijskega izpita. V primerjavi s Švedsko pa morajo v Kanadi
predložiti dokazilo o prejemanju določene višine zaslužka. Družina migranta ima
nekatere zakonsko urejene pravice. Od 18. 2. 2005 se lahko vsakemu migrantu s stalnim
prebivališčem v Kanadi, ne glede na čas bivanja v tej državi, pridružijo: zakonski ali
izven-zakonski partnerji, otroci, starši in stari starši, ostali sorodniki, ki nimajo druge
družine, neporočeni mladoletni sorodniki in sorodniki brez staršev.
Otroci migranti, ne glede ne njihov status (legalno ali nelegalno priseljeni), imajo
povsod po državi možnost do izobraževanja. Novopriseljeni učenci imajo ob prihodu
najprej ovrednoteno predhodno znanje, straši pa dobijo natančna navodila glede
šolanja. Težave se pojavijo, ko se ti učenci brez (uradno veljavnih) dokumentov
poskušajo vpisati na univerzo (npr. ilegalni migranti). Novopriseljeni imajo tudi možnost
obiskovanja francoščine ali angleščine kot drugega jezika, prav tako država namenja
dodatna sredstva za izobraževanja učiteljev in učencev. Sicer pa vsi učenci nekaj
pridobijo od državne multikulturne politike: predvsem se naučijo živeti v multikulturni
družbi, v nekaterih šolah omogočajo tudi učenje tujega jezika in kulture, ki ga
novopriseljeni govorijo, za vse učence. V nekaterih provincah pridobivajo tudi učitelje, ki
prihajajo iz držav večine migrantov, za podporo učencem. Soočajo pa se tudi s
potencialnimi homogenimi skupinami (white flight10).
V Kanadi migranti nimajo volilnih pravic, niti ne smejo kandidirati na volitvah.
Vsi ljudje imajo možnost svobodnega odločanja, združevanja in zborovanja. Imajo
možnost organizirati se v društva ali zveze ter se tako priključiti politični stranki.
Združenja migrantov lahko pod določenimi pogoji pridobijo javna sredstva na
federativni in lokalni ravni. Država finančno podpira obveščanje migrantov o njihovih
političnih pravicah.

10

»White flight« je izraz, ki opozarja na vključevanje belega (ali evropsko priseljenega)

prebivalstva v homogene soseske ali šole, ponavadi zaradi skupin temnopoltih ali manjšin, do katerih
gojijo predsodke oz. rasizem (več o tem Fairlie, Resch, 2000).
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Dovoljenje za dolgotrajno bivanje v Kanadi migranti pridobijo po zapletenem in
dragem postopku. Sposobnost preživetja morajo dokazati s stalnimi prihodki, narediti
morajo izpit iz osnov angleškega ali francoskega jezika. Družinski člani in begunci brez
dodatnih pogojev pridobijo stalno prebivališče. Sicer pa migranti ne smejo zapustiti
Kanade za več kot šest mesecev naenkrat in deset mesecev nasploh.
Polnoletni migranti v Kanadi, ki želijo postati državljani, že po treh letih življenja
v državi lahko zaprosijo za državljanstvo. Za pridobitev morajo opraviti izpit iz
angleškega ali francoskega jezika, poznavanja državljanskih pravic in dolžnosti, kanadske
zgodovine, politike in geografije, omogočen imajo brezplačen katalog predpisanih znanj.
Vsi otroci, rojeni v Kanadi, avtomatično dobijo kanadsko državljanstvo. Migranti pa
lahko pridobijo tudi dvojno državljanstvo.
Antidiskriminatorna politika Kanade je med udeleženkami MIPEX-a na tretjem
mestu, za Švedsko in Portugalsko. Kanadska globoka predanost enakovrednosti pomaga
novopriseljenim in vidnim manjšinam obdržati enakovredne možnosti in prakso. Zakon
ščiti migrante pred rasno, etnično, versko ali nacionalno diskriminacijo pri zaposlovanju,
izobraževanju, socialnem varstvu, zdravstvu, pri možnosti nastanitve idr. Kanada in ZDA
imata vzpostavljene najmočnejše anti-diskriminatorne zakone (Huddleston in sod.,
2011, str. 44-49).

1.7 Ideja multikulturalizma v Sloveniji
Slovenija
Slovenija je srednje evropska država s približno 2.050.000 prebivalci. Po politični
ureditvi je demokratična republika, z velikostjo 20.273 km2 in je razdeljena na občine.
Uradni jezik je slovenščina, na območjih s strnjeno naseljenostjo prebivalstva avtohtone
italijanske oziroma madžarske narodne manjšine pa sta uradna jezika tudi italijanski
oziroma madžarski jezik. Državo vodi predsednik republike, ki je izvoljen vsakih 5 let.
Nosilec izvršilne oblasti v Sloveniji je Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi predsednik
vlade, poleg njega pa vlado sestavljajo tudi ministri (Republika Slovenija: Vlada
republike Slovenije, 2011). Področje predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva,
osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja
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odraslih je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport. Obvezno osnovnošolsko
izobraževanje je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola, v katero so
vključeni učenci od šestega do petnajstega leta starosti. Ustanoviteljice javnih osnovnih
šol so občine. Osnovno šolstvo pa se financira iz občinskega in državnega proračuna
(Eurydice Slovenija11, 2011). Vsi otroci, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico
do osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji. Javne osnovne šole so del
mreže, ki vsem otrokom zagotavlja, da hodijo v šolo čim bližje svojemu domu. Merila za
postavitev javne mreže določi Vlada RS. Lokalne skupnosti ob ustanovitvi vsaki osnovni
šoli določijo šolski okoliš. Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok
prebiva. Lahko pa ga prepišejo tudi na drugo šolo. Šole so organizirane kot samostojne
ali kot matične osnovne šole, v okviru katerih deluje ena ali več manjših podružnic na
različnih lokacijah. V okviru osnovne šole so lahko tudi enote ali oddelki vrtca, osnovna
šola pa je lahko tudi organizacijska enota drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda (prav
tam).
V Sloveniji v šolskem letu 2010/2011 dela 782 javnih osnovnih šol, od tega 448
samostojnih oz. matičnih s 334 podružnicami, in 4 zasebne osnovne šole (dve
Waldorfski, katoliška osnovna šola in osnovna šola Montessori) (prav tam).
Otroci se vpišejo v prvi razred osnovne šole v koledarskem letu, ko dopolnijo šest
let. Začetek šolanja se otroku lahko odloži za največ eno leto, če to predlagajo starši ali
šolski zdravnik. O tem odloči ravnatelj na podlagi mnenja komisije. Za vpis v osnovno
šolo ni nobenih posebnih meril. Starši lahko izberejo, ali se bo njihov otrok šolal v javni
ali zasebni osnovni šoli ali pa se bo izobraževal doma. Skoraj vsi učenci se šolajo v javnih
osnovnih šolah (Eurydice Slovenija, 2011).
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala zanimiva za različne skupine
migrantov. Med novopriseljenimi, ki prihajajo v Slovenijo, je še vedno največ tistih iz
nekdanjih jugoslovanskih republik. Vse pogosteje pa se k nam priseljujejo tudi državljani

11

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. V mrežo je

vključenih 33 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija. Eurydice je od leta 1980 eden pomembnejših
strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska
komisija in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik
(Eurydice Slovenija, 2011).
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drugih evropskih in neevropskih držav. S starši se priselijo tudi otroci, ki se ob prihodu
vključijo v slovenske vrtce ter šole, in začne se njihovo prvo spoznavanje slovenskega
jezika (Knez, 2009).

Tabela 1: Število novopriseljenih v Slovenijo od leta 2000 do leta 2011 (SURS, 2011)

Leto

Število novopriseljenih

2000

6.185

2001

7.803

2002

9.134

2003

9.279

2004

10.171

2005

15.041

2006

20.016

2007

29.193

2008

30.693

2009

30.296

2010

15.416

Po deležu v tujini rojenega prebivalstva se Slovenija v primerjavi z drugimi
državami članicami EU uvršča med polovico držav z največjimi deleži teh prebivalcev. Po
številu migrantov na vrhu še vedno ostajajo države nekdanje Jugoslavije, vedno
pogosteje pa je zaslediti osebe, priseljene iz drugih držav. Vzrok za priseljevanje tiči
predvsem v ekonomskih razlogih, zato med njimi prevladujejo delovno aktivne osebe, s
seboj pa z željo po boljšem življenju pripeljejo tudi svoje družine. Ob tem je pomembno
poudariti, da so migranti pomemben del delovno aktivnega prebivalstva, saj
predstavljajo 15,1 % zaposlenih prebivalcev Slovenije. Vendar pa analize Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD - Organization for Economic Co-operation and
Development) kažejo, da so v času gospodarske krize migranti bolj ranljivi kot domače
prebivalstvo, med drugim tudi zato, ker so praviloma skoncentrirani v nižje kvalificiranih
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poklicih in v področjih, ki so bolj občutljivi na gospodarska nihanja in imajo manj varne
zaposlitvene dogovore, ki vključujejo več začasnega in skrajšanega dela (Povhe, 2011b).

Tabela 2: Število migrantov v Sloveniji v letu 2009 iz posameznih držav (Vuk Dirnbek, 2010, str.
93)

Država

Št. Priseljenih

Bosna in Hercegovina

12.910

Kosovo

3.575

Makedonija, nekdanja jugoslovanska republika

2.987

Srbija

2.907

Hrvaška

1.442

Azija

564

Bolgarija

539

Ukrajina

354

Italija

271

Severna in Srednja Amerika

191

Nemčija

183

V Sloveniji se po letu 2000 povečuje tudi pestrost novopriseljenih oseb (glede na
državo, iz katere so prišli). Tako so bili leta 1995 med novopriseljenimi osebami
državljani 56 različnih držav, leta 2009 pa državljani že 107 različnih držav. Med njimi so
tudi migranti iz nam zemljepisno dokaj oddaljenih držav, vendar je njihovo število
majhno. Številčnost državljanstev migrantov se posledično odraža tudi v podatkih o
sestavi prebivalstva Slovenije po državi rojstva. Število držav se je, glede na državo
rojstva prebivalcev, od začetka leta 1998 povečalo za tretjino (iz 121 držav v začetku leta
1998 na 163 držav v začetku leta 2010). Praviloma je namreč ob priselitvi državljanstvo
priseljene osebe enako državi njenega rojstva. Del navedenega povečanja pa je pripisati
tudi priseljevanju državljanov Slovenije, ki so se kot slovenski državljani rodili v tujini
(Povhe, 2010).
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Ideja multikulturalizma v Sloveniji
Politiko integracije novopriseljenih oseb najbolje opisuje Resolucija o imigracijski
politiki Republike Slovenije (ResIPRS) iz leta 1999, kjer je bila opredeljena kot del
imigracijske politike. Integracijo vodi država »upoštevajoč družbeno večkulturnost, s
spoštovanjem

bogastva

različnosti,

mirnega

sožitja,

družbene

stabilnosti

in

kohezivnosti« (ResIPRS, 1999, str. 4794). S ciljem omogočanja večje družbene
koherentnosti je Resolucija (prav tam) predvidela določene pravne okvire in družbene
ukrepe, ki naj bi »spodbujali integracijo priseljencev v slovensko družbo, preprečevali
diskriminacijo in družbeno obrobnost in omogočali, da priseljenci izražajo in gojijo
lastno kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v
skladu z zakoni Republike Slovenije«.
Leta 2002 je bila sprejeta nekoliko dopolnjena in z evropskim redom usklajena
Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (ReMPRS, str. 12384-12386).
Temeljna načela oblikovanja migracijske politike so ostala svoboda, enakopravnost in
medsebojno sodelovanje. Definiciji integracijske politike pa so med ukrepe države in
družbe dodali še aktivno preprečevanje diskriminacije, rasizma in ksenofobije. R. Bešter
(2003, str. 111, 112) opozarja, da v Sloveniji ni konkretnejših programov za
preprečevanje diskriminacije migrantov na različnih področjih družbenega življenja, prav
tako je država dokaj skopa z ukrepi, ki bi spodbujali ohranjanje in razvoj kulture in
kulturnih dejavnosti migrantov (financiranje klubov in društev migrantov, ter programi
dopolnilnega pouka maternega jezika in kulture za učence drugih narodnosti v
Sloveniji), in zaključuje, da se v Sloveniji izvaja le majhen del ukrepov, ki bi jih Slovenija
na podlagi omenjene resolucije morala sprejeti.
Bela knjiga (Krek in Metljak, 2011, str. 14) izpostavlja v poglavju pravičnosti, da
mora država, ki si prizadeva za pravično družbo z različnimi ukrepi vsakomur zagotoviti
enake izobraževalne možnosti tudi z izvajanjem politike pozitivne diskriminacije za
otroke iz kulturno depriviligiranih okolij, torej z integracijo otrok, ki bi bili lahko
izključeni zaradi etničnih razlik (prav tam, str. 28). Integracija otrok, katerih materni jezik
ni slovenščina, v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem poteka predvsem v obliki
dodatnih ur pouka slovenščine, ki je v zakonodaji različno opredeljen (glede na to ali gre
za otroke beguncev, prosilcev za azil, ekonomskih migrantov ali priseljencev s
slovenskim državljanstvom), vendar pa dejanska praksa ni vedno usklajena z zakoni.
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Novopriseljenim učencem12, za katere se ugotovi, da slovenskega jezika še ne znajo oz.
ga ne znajo dovolj, se praviloma odobri do največ ena ura dodatnega pouka slovenščine
na teden, kar pomeni do največ 35 ur na leto. Obseg ur za posameznega otroka glede na
okoliščine določi Ministrstvo za šolstvo in šport, način izpeljave pouka ter kdo ga bo
izvajal pa izberejo šole same (Strategija …, 2007, str. 4).
Na strokovnem posvetu leta 2008, ki ga je organiziralo Ministrstvo za šolstvo in
šport na temo vključevanja otrok z migrantskim ozadjem v slovenski šolski sistem in
okolje ter medkulturni dialog s celotno šolsko populacijo, je bila predstavljena Strategija
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji ter v okviru te ključni problemi:
-

pomanjkljive zakonske podlage,

-

neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v sistem
vzgoje in izobraževanja,

-

pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za
sodelovanje s starši migranti,

-

pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otok migrantov,

-

neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in
neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja,

-

nezadostna vključenost otrok in staršev migrantov v šolsko in širše okolje
(Strategija …, 2007).
Položaj novopriseljenih učencev, v katerem se znajdejo, ko stopijo v slovenski

šolski prostor, je nedorečen in nepravičen zanje pa tudi za učitelje, s katerimi se srečajo.
Lahko rečemo, da so v večji meri prepuščeni sami sebi in tistim učiteljem, s katerimi se
srečajo. Zakonsko so jim določene dodatne ure slovenskega jezika, katerih število je
skromno in bolj namenjeno zadostiti zahtevam drugih (priporočilom, zakonom) kot pa
pripravi učenca na življenja v novem okolju.
Da bi v slovenski šolski sistem umestili načela interkulturne pedagogike, je
potrebno razviti nekatere podporne mehanizme – npr. omogočiti dodatno pomoč pri

12

V Strategiji … (2007) so ti učenci poimenovani otroci migranti, vendar jih zaradi enotnega

poimenovanja v magistrskem delu navajam kot novopriseljeni učenci.
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učenju slovenščine in tujih jezikov, uvesti tečaj slovenščine pred vstopom v šolo in v
šolski sistem uvesti poučevanje maternih jezikov v šolo vpisanih učencev.
Interkulturna

pedagogika

poudarja

pomen

izobraževanja

učiteljev

za

interkulturno vzgojo in izobraževanje. Učitelji bi morali poznati njena načela, cilje, biti
sposobni sociološke analize ter sposobni in pripravljeni razmisliti o svojih stališčih,
mogočih predsodkih in diskriminatorni praksi (Skubic Ermenc, 2003; Peček in Lesar,
2006; Lesar, 2009). Poleg tega je potrebno interkulturnost vključiti tudi v učne vsebine
in gradiva ter si prizadevati za izključitev evropocentrizma, ter vzgajanje po načelu
koncepta inkluzivnosti in ne predpostavljati asimilacije. V sklopu interkulturne
pedagogike bi morala biti vzgoja in izobraževanje oblikovana na temeljih, kjer verski,
spolni ali kulturni izvor učencev ne bi smel biti vzrok za segregacijo. Tudi šola naj bi se
prilagajala različnim učencem, ne pa samo učenci prevladujoči večini. Ustvari naj se
socialno okolje, v katerem ni pritiskov, da bi se morali učenci neke manjšine oz.
drugačnega kulturnega izvora odpovedati svoji identiteti in se prilagoditi kulturi večine
(Resman, 2006). Pomembno je, da z izbiro pojma interkulturna vzgoja in izobraževanje
nakažemo na vzpostavljanje odnosa med kulturami, pri čemer ni v ospredju le
tolerantnost sobivanja, ampak sodelovanje, ki predpostavlja pripravljenost za dialog o
razlikah in nasprotjih. Interkulturalizem naj bi tako pomenil rojstvo nečesa tretjega ob
stiku dveh kultur (Lukšič-Hacin, 1995).
Slovenija se je med enaintridesetimi državami, ki so bile udeležene v študije
MIPEX, v seštevku vseh področij uvrstila na osemnajsto mesto. Na področju združitve
družine se je uvrstila na najvišje peto mesto, vendar pa ima še mnogo primanjkljajev na
področju ekonomske (ne)odvisnosti. Ekonomska kriza pomeni tudi težje pogoje za
migrante v primeru izgube službe, vendar pa so bolje osveščeni glede svojih pravic.
Slovenija se je slabo uvrstila tudi pri zagotavljanju enakosti saj »široko definicijo in
široko uresničevanje protidiskriminacijskih načel spodkopavajo šibke institucije za
zagotavljanje enakosti« (Huddleston in sod., 2011, str. 176). Slabo se je uvrstila tudi na
področju izobraževanja, in sicer šele na štiriindvajseto mesto, glede na število skupno
zbranih točk pa spada v kategorijo 'nekoliko neugodno' (slightly unfavourable). Glede na
rezultate študije MIPEX Slovenija dosega naslednje karakteristike:
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Migrantski delavci imajo neenakovreden status pri pridobivanju in menjavanju
zaposlitve, večinoma imajo enakovredne pravice na delovnem mestu, vendar jim njihov
začasen status zaposlitve otežuje kakršnokoli daljšo ekonomsko integracijo.
Migranti imajo ugodne pogoje za združitev družine že ob samem prihodu v
Slovenijo. Ravno tako se novopriseljenemu lahko pridružijo drugi člani družine, brez
posebnih omejitev. Glavna ovira je, da drugi družinski člani nimajo enakih možnosti
zaposlitve, kar povzroča finančno odvisnost. Vendar pa lahko dostopajo do
izobraževanja in so upravičeni do socialne varnosti.
Novopriseljeni učenci nimajo možnosti enakovrednega izobraževanja v
slovenskem šolskem sistemu, saj nimajo enakega dostopa do neobveznega šolanja in
vrtca. Imajo možnost učenja maternega jezika, vendar le, če je sklenjena mednarodna
pogodba z matično državo, in podporo pri učenju slovenskega jezika kot drugega jezika.
Raziskovalci opozarjajo, da je potrebno uvesti sistematično politiko ter vključiti starše.
Opozarjajo tudi, da je bilo sprejetih nekaj možnosti prilagoditev kurikulov, vendar še
brez posebnih ukrepov izvajanja interkulturnega izobraževanja v šolah, npr.
zaposlovanja imigrantskih učiteljev.
Volilne pravice migrantov so zelo omejene: migranti s stalnim bivališčem imajo
možnost sodelovati na lokalnih volitvah. Migranti so bili tudi seznanjeni s svojimi
pravicami med temu namenjeno kampanjo Ministrstva za notranje zadeve v letu 2009.
Migranti se srečajo z začetnimi omejitvami pri pridobivanju stalnega dovoljenja
za bivanje, vendar ob izpolnjevanju pogojev morajo le dokazati minimalni dohodek ter
plačati osnovno pristojbino. Nadalje Slovenija nudi novopriseljenim dosegljive možnosti
za združitev družine. S stalim dovoljenjem za bivanje so dolgoročno na boljšem položaju
kot v ostali osrednji Evropi.
Dostop do državljanstva je dokaj težaven in negotov. Potomci migrantov ne
pridobijo slovenskega državljanstva z rojstvom v Sloveniji, dvojno državljanstvo pa je
mogoče le za prvo generacijo migrantov. Prosilci čakajo na državljanstvo 10 let (kar je
najdaljši čas čakanja v Evropi) in letno ne smejo zapustiti države za več kot šestdeset dni.
Urad za enake možnosti ima v Sloveniji dokaj omejena pooblastila. Prebivalci
imajo zaščito pred nekaterimi oblikami diskriminacije na vseh področjih. Žrtve
diskriminacije imajo dostop do pravne pomoči, vendar pa ne dobijo veliko zunanje
podpore ali pomoči, oz. spodbude nevladnih organizacij. Država spodbuja enakost s
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pomočjo socialnega dialoga in vsakodnevnega dela (Huddleston in sod., 2011, str. 180185).

1.7.1 Primeri dobrih praks vključevanja novopriseljenih učencev v
Sloveniji
V Sloveniji je od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2011 potekal projekt Strokovne podlage,
strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno
državljanstvo (2011) (v nadaljevanju projekt). V projektu so delovale štiri kategorije
institucij, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose in
aktivno državljanstvo:
-

vzgojno izobraževalne institucije in posamezniki, ki delajo neposredno z
uporabniki;

-

akademske raziskovalne in pedagoške inštitucije;

-

svetovalne in druge javne inštitucije;

-

civilna družba, nevladne organizacije in društva.
V tem delu so predstavljeni primeri dobrih praks, ki jih izvajajo (ali so jih izvedle)

šole, ki so sodelovale v projektu:
-

pomoč tuje govorečega učitelja/asistenta (pomoč pri komunikaciji s starši in
novopriseljenimi otroci, pomoč pri ocenjevanjih, učna pomoč, prevajanje obvestil
šole in vprašanj staršev);

-

poglobljeno sodelovanje med šolo in društvi v kraju (pisanje domačih nalog,
učenje slovenskega jezika, pridobivanje socialnih veščin, spodbujanje razvoja
kulture novopriseljenih);

-

vključevanje staršev novopriseljenih otrok v proces izobraževanja (popoldanske
delavnice za starše, izobraževanja, kulturne prireditve kamor so vabljeni);

-

individualen pristop pri vključevanju novopriseljenih otrok, ker so med njimi
velike razlike (glede na to od kod prihajajo, posebna pozornost in skrb tem
učencem);

-

oblikovanje timov (učitelji, ravnatelji in svetovalni delavci), ki načrtujejo uspešno
vključevanje in napredovanje priseljenih;
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-

pripravljalnica, enotedensko strnjeno učenje slovenščine v zadnjem tednu
avgusta (ali po potrebi med letom) za novopriseljene učence (lahko tudi za
njihove starše);

-

možnost učenja maternega jezika novopriseljenih kot izbirnega predmeta;

-

sodelovanje učencev, priseljenih v Slovenijo že pred leti, ki naj pomagajo pri
vključevanju novopriseljenih učencev;

-

vključevanje občine v pomoč pri organizaciji društev (pri spodbujanju
medkulturnega dialoga šole potrebujejo pomoč lokalnih skupnost in nevladnih
organizacij);

-

seznanjanje vodstva šol z dobrimi praksami na področju medkulturnega dialoga
in aktivnega državljanstva in s problemi novopriseljenih otrok in njihovih staršev;

-

medkulturno izobraževanje in osveščanje učiteljev, (predstaviti jim dobro prakso,
sodelovanje s priseljenimi učitelji, predstaviti jim prakso iz tujine).
Ob vsem zapisanem lahko ugotovimo, da so tako v projekt vključeni pedagoški

delavci kot inštitucije v Sloveniji že seznanjeni s spremembami, ki jih je potrebno uvesti
v šolsko polje. Lahko trdim, da so se v nekaterih šolah po Sloveniji že pokazali primeri
dobrih praks, ki jih že zasledimo v nekaterih šolskih sistemih v tujini. Vendar pa je ob
vsem tem problematično dejstvo, da so ti primeri dobrih praks le posamezni primeri in
ne širše uveljavljeni sistem v Sloveniji. Pogosto so ti primeri le kratkotrajni, trajajo samo
v času izvajanja projekta, nato pa ponovno zamrejo. Težava večine projektov je finančna
podpora, katere rezultati dolgoročno še niso vidni in se ne uveljavijo kot stalna praksa.
Menim, da se odgovorne institucije premalo zavedajo, da so to naložbe v prihodnost.
Vendar pa ti primeri kljub vsemu predstavljajo smernice šolam, ki se s to problematiko
šele srečujejo ali trenutno spopadajo.
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1.8 Primerjava izobraževalnih sistemov Kanade, Slovenije in Švedske po
raziskavi MIPEX
Poleg predstavljenih vidikov raziskave MIPEX, se posamezna področja delijo tudi
na natančnejše kazalnike. V zvezi s problematiko raziskovanja bo natančneje in
primerjalno predstavljeno področje izobraževanja. Pri samem izobraževanju se torej
vrednoti:
-

dostopnost izobraževanja (access): dostopnost predšolske vzgoje, z zakonom
določena pravica do obveznega izobraževanja, pridobitev strokovne ocene o že
pridobljenem znanju, podpora pri dostopu do srednješolskega, poklicnega in
visokošolskega izobraževanja, svetovanje in usmerjanje pri izbiri ustreznega
izobraževanja;

-

ustrezna pomoč glede na izzive, s katerimi se spopadajo migranti (targeting
needs) poučevanje jezika okolja kot drugega jezika, možnost učenja maternega
jezika novopriseljenih učencev, upravičenost do dodatnih tečajev oz. poučevanja,
da novopriseljeni nadoknadi primanjkljaj pri poznavanju jezika okolja;

-

nove priložnosti (new opportunities) vključevanje staršev v odločitve
izobraževanja priseljenih otrok, izpostavitev pridobitev, ki jih ima šola z
vključitvijo učenca migranta in staršev; seznanjanje sošolcev z jezikom in kulturo
učenca migranta;

-

medkulturno izobraževanje na vseh področjih (intercultural education for all) pri
interpretaciji kurikula, učbenikov, urnika, zaposlovanju učiteljev.
Sklop izobraževanja je po raziskavi MIPEX-a eno najšibkejših področij v

integracijski politiki večine držav. Izpostavljeno je, da le nekaj šolskih sistemov (npr.
Kanada) naredi strokovno oceno o že pridobljenem znanju novopriseljenega učenca.
Večina novopriseljenih ima pravico do obiskovanja vrtca in obveznega izobraževanja.
Imajo tudi možnost do pomoči kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih,
vendar pa se jih poslužujejo le toliko ali malo manj kot ostali učenci z enakim socialnim
ozadjem.
Novopriseljeni učenci se poleg vsega borijo še z drugačnimi težavami kot njihovi
sovrstniki. Šole imajo izredno raznolike pristope glede nudenja specifične pomoči
novopriseljenim učencem, njihovim staršem in učiteljem. Ker ni enoznačno uveljavljenih
smernic in predstavljenih upravičenosti statusa migrantov glede na položaj, ki ga imajo v
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posamezni državi, predvsem v državah z veliko migranti ali z malo finančnimi sredstvi,
le-ti ne dobijo dovolj podpore v času izobraževanja. Novopriseljeni so upravičeni do
podpore pri učenju jezika, vendar ta navadno ni enakovredno primerljiva ostalim
predmetom po kurikulu. Redke države imajo namen spremeniti način poučevanja ali
učitelje ter tako izkoristiti priložnosti, ki jih prinese raznolikost učencev (Huddleston in
sod., 2011, str. 16).
Kanada ima med vsemi državami najboljšo prakso v zadovoljevanju potreb
novopriseljenih učencev (90 točk) – tisti z jezikovnimi težavami se lahko udeležijo zelo
kakovostnih tečajev za učenje francoskega ali angleškega jezika, kot tujega jezika.
Obenem pa stalno spremljajo rezultate teh tečajev in uresničevanje zadovoljevanja
potreb novopriseljenih. Vsi učenci, ne glede na status in urejene dokumente, imajo
možnost vključiti se v osnovno oz. srednjo šolo (64 točk). Province namenjajo dodatna
izobraževanja za učitelje in sredstva za učence ter včasih tudi dodatna navodila in
pomoč da imajo novopriseljeni nove priložnosti za doseganje uspeha (63 točk). Prav
tako je njihovo že pridobljeno znanje v večini provinc ovrednoteno, učencem in staršem
pa je predstavljeno celotno šolsko življenje. Province bi lahko dale več poudarka
napredku učencev z enakimi sposobnostmi, vendar pa s slabšim socialnim položajem, da
bi dlje ostali v šoli. Vsi učenci pridobijo z državno multikulturno politiko (67 točk), saj
največ znanja o tem, kako živeti v raznoliki družbi, pridobijo v šoli. Učenci migranti imajo
možnost izobraževanja tudi o svoji kulturi in jeziku. Posamezne šole se odločijo, ali
ponudijo učenje jezika novopriseljenih za vse učence. Nekatere politike provinc
poskušajo obogatiti učiteljske kolektive tudi z novimi učitelji, ki prihajajo iz okolja
novopriseljenih učencev (Huddleston in sod., 2011, str. 47).
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Graf 1: Primerjava izobraževalnih sistemov v Kanadi, Sloveniji in na Švedskem po rezultatih
MIPEX raziskave (www.mipex.eu)

Švedska dosega na področju izobraževanja najvišje rezultate. Vsak učenec v
šolskem sistemu je upravičen do splošne in specifične podpore, ki upošteva njegove
potrebe in mu omogoča nove priložnosti: od pomoči prevajalca ob prihodu v šolo, do
kurikula, ki upošteva načela enakosti in tolerance ter pravice do pouka švedščine kot
tujega jezika, dokler ga učenec ne obvlada. Nadalje ima pravico tudi do učenja
maternega jezika. Vključenost učencev migrantov in njihovih staršev v šolsko življenje je
precej odvisna od posamezne občine in njene imigrantske politike. Na področju dostopa
izobrazbe Švedska dosega 57 odstotnih točk, 7 manj kot Kanada. Predvsem imajo težave
učenci migranti, ki nimajo urejenih vseh dokumentov za bivanje na Švedskem. Na
področju zadovoljevanja potreb otrok migrantov dosega enako število točk kot Kanada
(90 točk). Na področju novih priložnosti dosega 88 točk, na področju interkulturne
vzgoje in izobraževanja pa 75 točk ter ima najbolje pripravljene šole za kulturno različne
učence (Huddleston in sod., 2011, str. 191).
Slovenija dosega na področju šolanja nižje rezultate kot ostale države osrednje
Evrope. Na področju dostopnosti dosega 29 odstotnih točk. Novopriseljeni učenci
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nimajo možnosti enakovrednega napredovanja v šolskem sistemu in nimajo
enakovrednih možnosti dostopa do predšolskega izobraževanja. Na področju
zadovoljevanja potreb dosega Slovenija 17 odstotnih točk. Na redkih šolah imajo učenci
migranti podporo pri učenju maternega13 jezika, medtem ko se lahko učitelji udeležijo
nekaterih izobraževanja na temo poučevanja slovenščine kot drugega jezika in
vključevanja migrantov. Vendar na področju doseganja novih priložnosti za migrante
dosega Slovenija le 19 točk, saj se pozitivni razvoj, ki se odvija v nekaterih šolah, ne širi
izven teh. Nadalje tudi ne prihaja do vključevanja staršev v šolski vsakdan. Interkulturno
izobraževanje se pojavlja kot uradni cilj in s 33 točkami se Slovenija postavlja nad ostalo
Srednjo Evropo. Pojavljajo se nekatere integraciji namenjene spodbude in nekatere
možnosti prilagoditve kurikula (Huddleston in sod., 2011, str. 179).
Slovenija bi za dosego večjega števila točk in napredovanju v spremembi do
politike migrantov morala spremeniti vsa svoja področja. Učencem bi morala nameniti
večje število ur pouka slovenščine kot tujega jezika ter ga narediti enakovrednega
slovenskemu jeziku kot materinščini, tako bi imeli učenci možnost napredovanja na več
kot le osnovni stopnji obvladovanja jezika. Učiteljem bi morala nameniti več pozornosti
na podlagi izobraževanja o medkulturnosti že v obdobju študija in tudi kasneje, prek
seminarjev in obveznih izobraževanj. V šole bi morala zaposliti in vključiti učitelje drugih
narodnosti ter šole spodbujati, da pokažejo medkulturnost kot prednost, obenem pa
ponuditi učenje kulture in maternih jezikov novopriseljenih učencev, ter ne nazadnje v
šole aktivno vključiti tudi starše. Velik premik bi pomenilo tudi predhodno vrednotenje
znanja učencev in nadalje gradnja novega znanja na že znanih temeljih. Smiselno bi bilo
tudi prevesti kurikule držav izven Evrope iz katerih prihaja največ novopriseljenih
učencev. Tako bi se učitelji lažje seznanili s temami, ki jih učenci že poznajo (ali bi jih
morali poznati) pa tudi s tem, česa še ne poznajo.
Po pregledu različnih konceptov politike do migrantov ter modelov
multikulturnega in interkulturnega izobraževanja ter primerjave in uresničevanja teh z
relevantnimi mednarodnimi dokumenti in relevantnimi slovenskimi dokumenti je moč

13

Po podatkih M. A. Vižintin (2010, str. 110) je v šol letu 2008/2009 pouk maternega jezika

izvajalo pet osnovnih šol: OŠ Angela Besednjaka, Maribor; OŠ Cirila Kosmača, Piran; OŠ Dragomirja
Benčiča Brkina, Hrpelje-Kozina; OŠ Danile Kumar, OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana.
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opaziti, da prihaja do razhajanj. Pri uresničevanju optimalnega razvoja novopriseljenih
učencev ugotovimo, da gre predvsem za zadostitev zahtevam 'na papirju', ne pa tudi
splošnega uresničevanja v šolah. Res je, da so nekatere šole v Sloveniji izkazale primere
dobrih praks, ki predstavljajo dobro izhodišče za oblikovanje spoprijemanja s
problematiko vključevanja novopriseljenih učencev, poudariti pa je tudi potrebno, da so
sodelovale z več organizacijami in inštitucijami v okviru projekta (Strokovne podlage …,
2011). V empiričnem delu so izbrane tri šole, ki se z novopriseljenimi učenci srečujejo
kot del vsakdana, vsaka na svoj način. Prikazati želim, kakšen odnos imajo do tematike
novopriseljenih in kako se z njo spoprijemajo.
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2 EMPIRIČNI DEL
2.1 Opredelitev problema
S kvalitativnim raziskovalnim pristopom treh študij primerov magistrsko delo
izpostavlja primere dobrih rešitev ter težave vključevanja novopriseljenih učencev v
praksi, ter pričakovanja in ovire učiteljev, novopriseljenih staršev in učencev pri
vključevanju v slovensko osnovno šolo.
Učitelji novopriseljene učence sprejemajo (sprejemamo) s številnimi dvomi in
pomisleki: kako se jim bo uspelo vključiti v razredno skupnost, se bodo hitro naučili
slovenskega jezika, kako vzpostaviti sodelovanje s starši, kakšno predznanje so prinesli,
kakšno pomoč bodo potrebovali, katero pomoč jim v šoli lahko nudimo ipd. Ti učenci so
predvsem zaradi slabšega učnega napredovanja tudi najpogostejša tema razprav na
pedagoških konferencah (Knez, 2008). Težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli,
slabše se vključujejo v širše socialno okolje, kar je posledica pomanjkljivega znanja
(neznanja) slovenščine in nejasnih strategij za vključevanje novopriseljenih otrok v
sistem vzgoje in izobraževanja ter nezadostne vključenosti otrok in njihovih staršev v
šolsko in širše slovensko okolje (prav tam). Ker se z novopriseljenimi učenci čedalje
pogosteje srečujejo v nekaterih osnovnih šolah in sistemske rešitve še niso oblikovane,
temveč so določene le strokovne smernice (Novak, 2009), bo magistrsko delo
osredotočeno predvsem na raziskovanje dosedanjih izkušenj pedagoških delavcev,
novopriseljenih učencev in njihovih staršev. Predstavljene bodo študije primerov treh
šol iz urbanega okolja, ki se pogosteje srečujejo z vstopom novopriseljenih učencev. B.
Mesec (1998, str. 380) je zapisal, da so ugotovitve študije primera prva, ne pa tudi
zadnja beseda na določenem polju raziskovanja. Sledile naj bi ji študije nadaljnjih
primerov, ki bi utrdile zaupanje v ugotovitve prve s ponovitvijo opažanj in ugotovitev,
predvsem pa z razpredanjem mreže nadaljnjih povezav med pojavi.
Predmet pričujoče raziskave je predstavitev načina vključevanja novopriseljenih
učencev v slovensko osnovno šolo s posebnim poudarkom na praksi in doživljanju
novopriseljenih učencev ter iskanje odgovorov na vprašanji, kako novopriseljene učence
doživljajo pedagoški delavci in kako šolski proces doživljajo novopriseljeni otroci in
njihovi starši.
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2.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja
Številne raziskave kažejo, da je sprememba socialno-kulturnega okolja za večino
ljudi že sama po sebi težavna (Bon in Petrič, 2000; Pagon in Mikuš Kos, 1998; Mežnarić,
1986). Ob tem so novopriseljeni učenci tako rekoč 'vrženi' v novo osnovno šolo,
prisiljeni so se vključiti med nove sošolce, vrh tega pa se od njih pričakuje, da bodo v čim
krajšem času tudi učno napredovali. Če novopriseljeni učenci vsak dan celodnevno
uporabljajo drugi jezik (jezik okolja), potrebujejo tri do pet let, da dosežejo tolikšno
raven znanja, da jih jezik pri šolskem delu ne ovira. Če otroci drugi jezik uporabljajo
samo v šoli, potem potrebujejo pet do sedem let za doseganje iste ravni (Knaflič, 1995,
str. 5). Obdobje, ko učenec še ni usvojil učnega jezika, je pa že vključen v proces šolanja,
nekateri strokovnjaki imenujejo 'obdobje tveganja'. V tem občutljivem obdobju šolanja
pri otroku hkrati poteka usvajanje učnega jezika in izpolnjevanje šolskih zahtev, katerim
zaradi jezikovnih primanjkljajev otrok ni kos. Zato lahko pri nekaterih otrocih pride do
prevelikega razkoraka med njihovimi zmožnostmi in zahtevami šole, to pa lahko pripelje
do zmanjševanja motivacije za šolo, šolskega neuspeha ali celo odklanjanja šole (prav
tam). Glede na dosedanje raziskovalne izsledke (Skubic Ermenc, 2003; Peček, 2005;
Peček in Lesar, 2006) učitelji v osnovnih šolah spodbujajo asimilacijo. Zato je osnovni
namen dela raziskovanje in analiza problematike vključevanja novopriseljenih učencev v
osnovno šolo in prepoznavanja ovir pri njihovem učnem in socialnem napredovanju.
Cilji empiričnega dela raziskave so predvsem:
-

ugotoviti, kakšen odnos imajo učitelji (in ostali pedagoški delavci) do
novopriseljenih učencev;

-

prepoznati in evalvirati prilagoditve, ki jih učitelji uvajajo v svoje pedagoško delo z
novopriseljenimi učenci;

-

ugotoviti, kakšna pričakovanja imajo novopriseljeni starši do slovenske šole in
bivanja v Sloveniji;

-

ugotoviti, kako se novopriseljeni učenci počutijo med vrstniki;

-

ugotoviti, kakšne prilagoditve dela in pomoč bi, po mnenju učiteljev in ostalega
pedagoškega kadra šole, potrebovali novopriseljeni učenci za lažje vključevanje in
učno napredovanje.
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Ker je raziskava kvalitativna, ni smiselno postavljati določenih hipotez. Zato sem
glede na zastavljene cilje postavila naslednja raziskovalna vprašanja. Vprašanja so
razdeljena v tri sklope glede na vir pridobivanja podatkov.
Vprašanja namenjena pedagoškim delavcem:
-

Kako pedagoški delavci doživljajo novopriseljene učence v razredih?

-

Katere oblike pomoči pedagoški delavci nudijo pri vključevanju učencev in na
koga se ob tem oprejo? Katere oblike pomoči sami prepoznavajo kot uspešne?

-

Kako prilagajajo učni proces novopriseljenim učencem? Na kakšen način
prilagajajo načine poučevanja, preverjanja in ocenjevanja novopriseljenim
učencem?

-

Kaj po mnenju pedagoških delavcev najbolj vpliva na šolski uspeh/neuspeh
novopriseljenih učencev? Katere oblike pomoči bi, po njihovem mnenju,
novopriseljenim učencem pomagale prebroditi jezikovne in kulturne ovire? Kdo
bi lahko tovrstno pomoč nudil novopriseljenim učencem?

-

Kakšno pomoč bi pedagoški delavci želeli ob srečevanju z novopriseljenimi učenci
za učinkovitejše prilagajanje pedagoškega dela?
Vprašanja namenjena staršem novopriseljenih učencev:

-

Zakaj so se odločili za prihod v Slovenijo?

-

Katere so največje kulturne razlike, s katerimi so se novopriseljeni morali soočiti
ob prihodu v Slovenijo?

-

Kaj pričakujejo od bivanja v Sloveniji?

-

Kako se skušajo vključevati v slovensko družbeno okolje?

-

Kakšna so njihova pričakovanja do slovenske šole?

-

Kako ohranjajo svojo kulturo in jezik?
Vprašanja namenjena novopriseljenim učencem:

-

Kako se novopriseljeni učenci počutijo v razredih slovenskih osnovnih šol?

-

Kaj jim je (naj)težje in kaj (naj)lažje pri delu v šoli?

-

Kako se počutijo med slovenskimi sošolci? Imajo občutek, da so dobrodošli?

-

Kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na sprejetost v razredu?

-

Kakšno pomoč bi bila, po njihovem mnenju, še dobrodošla? Kdo, menijo, jim
lahko največ pomaga pri vključevanju?
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2.3 Opis raziskovalne metodologije
Kvalitativno raziskovanje se osredotoča na probleme manjšega obsega oziroma
na manjše izseke področja vzgoje in izobraževanja, vezane predvsem na manjše skupine
oseb in na posameznike. Raziskovanje ima predvsem obliko študij primerov in teži k
celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov v čim bolj naravnih razmerah ter v
kontekstu časa, kraja in sploh v kontekstu konkretnih okoliščin v vsakokratni raziskovalni
situaciji (Sagadin, 2001, str. 12, 13). S pojmom kvalitativna raziskava označujemo
raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem
procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano
besedno in brez uporabe merskih postopkov (Mesec, 1998, str. 26). Tako lahko rečemo,
da je za kvalitativno raziskovanje značilna interpretativna paradigma14, kar pomeni, da
daje poudarek proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena,
ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti
subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo. Raziskovalec tako z različnimi
kvalitativnimi postopki zbiranja podatkov spoznava socialni svet neposredno (Vogrinc,
2008, str. 14).
Potrebno je poudariti, da kvalitativno pedagoško raziskovanje razkriva
posamezne kvalitete, ki se sicer standardiziranemu instrumentariju kvantitativnega
raziskovanja izmikajo (Sagadin, 2001, str. 15). Raziskovalec je v kvalitativni raziskavi
neposredno vključen v okolje, kar mu pomaga pri opazovanju proučevanega predmeta.
S tem lahko razume tisto, kar je izraženo v racionalni govorici, opazi pa tudi tisto, česar z
besedami ni mogoče izraziti. Želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi,
ki so vključeni v raziskavo, naj bi raziskovalcu pomagali do popolnejšega spoznanja
proučevanih pojavov. Ob tem se mora raziskovalec zavedati, da s svojo udeležbo in
raziskovalno situacijo tudi sam vpliva na dogajanje, ki ga opazuje (prav tam). Tudi
kvalitativno raziskovanje (tako kot kvantitativno) teži k čim bolj celostnemu zajetju
pojavov, vendar pa so tudi tu potrebne omejitve in določanje prioritet, da ne pride do
izgubljanja v množici podatkov (Vogrinc, 2008, str. 12, 13).

14

Paradigma pomeni niz medsebojno povezanih predpostavk o družbenih pojavih, ki dajejo

filozofski in pojmovni okvir za njihovo proučevanje (Kuhn, 1974, v Vogrinc, 2008, str. 7).
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Ob samem raziskovanju sem dala poseben poudarek etičnemu vidiku. Etičnost je
potrebno upoštevati pri vseh stopnjah raziskovalnega procesa, od načrtovanja raziskave
in vključevanja udeležencev v raziskavo, do pisanja poročila o raziskavi in seznanjanja
širše javnosti o izsledkih raziskave (Vogrinc, 2008, str. 71, 72). J. Vogrinc (prav tam)
predstavi nekatera etična načela, ki sem jih upoštevala pri raziskovanju:
-

Prostovoljnost sodelovanja v raziskavi: vsi vključeni so prostovoljno sodelovali v
raziskavi. Pri sodelujočih učencih sem pridobila tudi soglasja staršev.

-

Informiranje o raziskavi: vsem udeležencem sem se predstavila (osebno ali s
predstavitvenim pismom) in jim predstavila cilje, potek raziskave ter kakšna je
njihova vloga. Seznanila pa sem jih tudi z namenom raziskave.

-

Varovanje identitete posameznika: tekom celotnega raziskovanja sem se trudila
za ohranjanje varstva podatkov udeležencev (s spremembo imen udeležencev in
poimenovanj šol).

-

Zaupnost in zasebnost: skrbno sem premislila, kako posredovati zasebne
podatke javnosti, da ne bi ogrožala zasebnost posameznika.

-

Spoštovanje resnice: pridobljene podatke sem se trudila korektno analizirati in
le-te ne iztrgati iz konteksta.
J. Vogrinc (2008, str. 120; podobno tudi Merriam, 1998) navaja opozorila

raziskovalcev J. R. Freankla in N. E. Wallena, da je v kvalitativnem raziskovanju veliko
odvisno od perspektive raziskovalca; vsak raziskovalec vstopa v raziskovalni proces z
določenimi pričakovanji, predstavami, dvomi, predsodki … S tega vidika je pomembno,
da se stopnja veljavnosti in zanesljivosti spoznanj, pridobljenih z intervjujem, zviša tako,
da raziskovalci spoznajo svoje perspektive in si pri tem pomagajo na različne načine.
Uporaba različnih tehnik oziroma instrumentov zbiranja podatkov, to je
triangulacija tehnik (če različni instrumenti vodijo do enakih podatkov, se stopnja
veljavnosti tako pridobljenih podatkov zviša). Zato sem v raziskavi uporabila tudi
preverjanje oziroma pridobivanje dokumentov (zapisniki pedagoških konferenc, vzgojni
načrti, vizije šol, opazovanje z udeležbo – videz šolskih hodnikov, panojev, vitrin).
Preverjanje izjav, opisov, ki jih posreduje en vpraševanec z izjavami oziroma opisi
o isti zadevi, ki jih posreduje drug, torej triangulacija virov podatkov. Enako oziroma zelo
podobno sem o reševanju težav novopriseljenih učencev spraševala vodstvo šole,
svetovalne delavke in učiteljice.
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Poleg teh načinov pa J. E. Fraenkel in N. E. Wallen (2006, v Vogrinc, 2008, str.
120) svetujeta tudi uporabo naslednjih postopkov, ki naj bi vplivali na večjo kakovost
dobljenih podatkov, ki sem jih upoštevala pri svojem delu:
-

Razumevanje oziroma znanje jezika proučevane skupine (če raziskovalec ne
razume, kaj vpraševanec misli z določenim izrazom). Glede na to, da sem tudi
sama učiteljica, so mi izrazi in terminologija, ki se uporablja v šoli, znani.

-

Uporaba kasetofona in zapisovanje postavljenih vprašanj in dobljenih odgovorov.
Pri intervjujih sem imela vnaprej zapisana vprašanja, ki so me vodila, vsak
intervju pa sem posnela ter kasneje opravila transkripcijo.

-

Zapisovanje lastnih mislih, nejasnosti, dodatnih vprašanj. Zapisovala sem si vse,
kar se mi je porajalo ob vnovičnem poslušanju oziroma prebiranju transkripcij
intervjujev.

-

Preverjanje končnega poročila z udeleženci, ki so izrazili željo. Vodstvom šol sem
ponudila vpogled v izdelano analizo za njihovo šolo.

-

Natančen opis položaja, v katerem je bil opravljen intervju. Vsi intervjuji so bili
opravljeni izven časa pouka, v praznem prostoru ali pisarni, brez prisotnosti
tretjih oseb.

2.3.1 Poglavitne faze kvalitativne raziskave
Potek raziskave je iterativen proces (Mesec, 1998, str. 53), kjer se posamezne
faze ne vrstijo togo ena za drugo, ampak se pri vsakem naslednjem koraku vračamo
nazaj in preverjamo ugotovitve v smislu sekvenčne analize (periodični pregled in
ponovna interpretacija).
Pri kvalitativnem raziskovanju je podatkovno gradivo navadno zelo obsežno. To
so protokoli intervjujev; razni drugi zapisi, ki nastanejo med zbiranjem podatkov;
transkripcije magnetofonskih posnetkov intervjujev in raznih delovnih srečanj; uradna
dokumentacija; pridobljeni pisni viri idr.
Raziskava je potekala po naslednjih fazah (Mesec, 1998, str. 35-39, 53-57):
oblikovanje problema; pojasnitev teoretičnega okvira; vzpostavitev stika z izbranimi
šolami (vodstvo šole, učiteljice in ostali pedagoški delavci), zbiranje empiričnega gradiva
v letih od 2009-2011. Pridobila sem soglasja staršev za izvajanje intervjujev z učenci,
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dogovorila sem se o izvedbi individualnih in skupinskih intervjujev v drugi polovici
šolskega leta 2009/2010; pridobila in uredila sem prejeta gradiva; temu je sledila
kvalitativna analiza in interpretacija.
V začetku šolskega leta 2011/2012 sem šole zaprosila še za evidenco
novopriseljenih učencev za zadnjih pet let, vodstvom šol pa ponudila vpogled v analizo
stanja, ki sem jo izdelala za posamezno šolo.

2.3.2 Opis inštrumentarijev
V raziskavi sem uporabila kvalitativni tehniki zbiranja podatkov intervju in analizo
dokumentov. Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je
pogovor med dvema osebama, od katerih ena (spraševalec) postavlja vprašanja, druga
(vpraševanec, intervjuvanec) pa nanje odgovarja (Sagadin, 1995, str. 101). Raziskovalni
intervju uporabljamo v pedagoškem raziskovanju za pridobivanje verbalnih odgovorov z
namenom novih spoznanj na pedagoškem področju.
Glede na različna števila intervjuvancev sem uporabila:
-

individualni intervju, kadar spraševalec sprašuje posameznega intervjuvanca
(intervjuji ravnateljev, učiteljev, svetovalnih delavk, staršev, učencev);

-

skupinski intervju, kadar se spraševalec hkrati pogovarja s skupino intervjuvancev
in skupini postavlja vprašanja (intervjuji s skupino učencev) (prav tam).
Vzporedno z intervjuji sem pridobivala dokumente. V primerjavi z drugimi

tehnikami ima analiza dokumentov dve pomembni prednosti: je nevsiljiva in
nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, saj temelji na dokumentih, ki že obstajajo.
Nevsiljiva tehnika zbiranja podatkov pomeni, da analiziramo že obstoječe gradivo, ki
obstaja neodvisno od raziskovalnega procesa in ga lahko raziskovalec analizira, ne da bi
s tem motil avtorja gradiva (Vogrinc, 2008, str. 125). V raziskavi sem pregledala
zapisnike pedagoških konferenc in jutranjih sestankov, pa tudi vzgojne in druge načrte,
ki so javno dostopni na spletnih straneh šol.
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2.3.3 Vzorec
Študije primera so potekale na treh mestnih šolah: dveh gorenjskih in eni
ljubljanski, kamor se vsakoletno vključujejo novopriseljeni učenci, šole pa imajo različne
strategije vključevanja. Na vsaki od šol sta bili v intervjuje vključeni vsaj dve učiteljici,
ena svetovalna delavka in ravnatelj, kot predstavnik vodstva šole. Ravnateljem nisem
postavljala pogojev, iz katere stopnje naj bo učiteljica. Omenila sem, da je zaželeno, da
je eden iz predmetne in eden iz razredne stopnje, predvsem pa, da je to nekdo, ki je že
delal z novopriseljenimi učenci (v okviru svojega predmeta ali kot razrednik).
Osnovna šola Reka (v nadaljevanju OŠ Reka) – sodelovali so: ravnatelj, dve
svetovalni delavki, učiteljici Anja in Milena ter učenci Vanja, Davor, Anela, Marko, Erik;
intervjuvane so bile Markova mama, Vanjina mama ter mama Anele in Davorja (sta brat
in sestra).
Osnovna šola Gozd (v nadaljevanju OŠ Gozd) – sodelovali so: ravnatelj,
svetovalna delavka, učiteljice Branka, Karmen in Magda ter učenci Ariana, Nik, Igor, Alis
in Ivica; intervjuvani sta bili Ivičina in Nikova mama ter Eksonin oče (Eksona ni
sodelovala v raziskavi). Izbrane starše sem intervjuvala na predlog svetovalne delavke, ki
je ocenila, da bodo največ znali povedati o tej temi.
Osnovna šola Gora (v nadaljevanju OŠ Gora) – sodelovali so: ravnatelj,
svetovalna delavka, učiteljici Tanja in Marjetka ter učenci Endrid, Hamid, Edona in
Sidurela. Starši so sodelovali prek izpolnjenih vprašalnikov – od vrnjenih vprašalnikov je
bilo pet veljavnih, od teh sta bila dva identično izpolnjena, tako da sem nazadnje
upoštevala skupno štiri vprašalnike.
Glede na dostopnost in pripravljenost dela, sta na OŠ Reka sodelovali dve osebi
iz svetovalne službe (pogosto delata v paru), na OŠ Gozd pa tri učiteljice (te mi je
svetovala svetovalna delavka). Glede na to, da je bilo vodstvo na šolah različnih spolov,
jih enotno navajam v moški osebi, svetovalne delavke in učiteljice pa vse ženskega spola
zato so tudi vse v ženski obliki. Vsa imena, ki sem jih uporabila pri navajanju
udeležencev in šol, so izmišljena.
V tabeli 3 so prikazani demografski podatki pedagoških delavcev, ki so sodelovali
v raziskavi. Vsi trije ravnatelji imajo kar nekaj let delovnih izkušenj, medtem ko je doba
ravnateljevanja precej različna. Dva ravnatelja imata zaključen visokošolski študij, eden
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pa magisterij. Svetovalni delavki z OŠ Reka sta tudi pedagoški delavki z daljšim delovnim
stažem, medtem ko sta svetovalni delavki z ostalih dveh šol mlajši in posledično z manj
delovnimi izkušnjami. Vse svetovalne delavke so dosegle visoko stopnjo izobrazbe.
Sodelujoče učiteljice pa so vse zelo izkušene, z delovnim stažem od 20 do 35 let, štiri
poučujejo na razredni stopnji, tri pa so učiteljice na predmetni stopni. Nobena od
sodelujočih učiteljic nima zaključene visokošolske stopnje.

Tabela 3: Temeljne značilnosti vzorca intervjuvanih pedagoških delavcev
Intervjuvani pedagoški
delavci

Ravnatelj OŠ Reka

Poučuje
predmet/
razred

Starost (v
letih)

Izobrazba

Delovna
doba (v
letih)

/

54

visoka

32

Obdobje
dela/poučevanja
na tej šoli (v
letih)
27 (9 let
ravnatelj)

Učiteljica Anja OŠ Reka

4. r

42

višja

24

18

Učiteljica Milena OŠ
Reka
Svetovalna delavka 1
OŠ Reka
Svetovalna delavka 2
OŠ Reka
Ravnatelj OŠ Gozd

SLJ

43

višja

20

20

/

54

visoka

28

27

/

47

visoka

24

19

/

49

visoka

28

27 (1 leto
ravnatelj)

Učiteljica Majda

2. r

47

višja

27

27

Učiteljica Branka

MAT

46

višja

25

25

Učiteljica Karmen

GEO,

54

višja

35

28

ZGO, DDE
Svetovalna delavka OŠ
Gozd
Ravnatelj OŠ Gora

/

35

visoka

11

10

/

49

magisterij

27

7 let ravnatelj

Učiteljica Tanja OŠ Gora

1. r

46

višja

29

27

Učiteljica Marjetka OŠ
Gora
Svetovalna delavka z OŠ
Gora

4. r

49

višja

28

21

/

30

visoka

5

1

Legenda: r – razred, MAT – matematika, GEO – goeografija, ZGO – zgodovina, DDE – državljanska
in domovinska vzgoja ter etika, SLJ – slovenski jezik
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V raziskavi je sodelovalo 10 staršev: trije intervjuvanci z OŠ Reka, trije z OŠ Gozd
ter štirje z OŠ Gora. Na osnovni šoli Gora so mi odsvetovali osebni intervju ter predlagali
naj napišem vprašalnik, ki ga bodo učenci odnesli domov in starši izpolnili. Vrnjenih sem
dobila 5 vprašalnikov, od tega sta bila dva identično izpolnjena, zato sem enega od teh
izločila. Pisni odgovori so na nekaterih mestih bolj skromni (področje kulture), nekje pa
širše osvetlijo problematiko (pričakovanja od bivanja v Sloveniji).
Vsi učenci z OŠ Reka (5 učencev) in OŠ Gora (4 učenci) so v času intervjujev
obiskovali pouk slovenščine za novopriseljene učence. Intervjuvani učenci na OŠ Reka so
učenci druge triade, na OŠ Gora prve triade. Skupina treh učencev (Ariana, Nik, Igor) z
OŠ Gozd je bila iz tretje triade in so vsi že pred nekaj leti prišli na šolo kot novopriseljeni
učenci. Intervjuje z njimi sem opravila na predlog svetovalne delavke, saj je menila, da
bodo najbolj kritično znali ovrednotiti čas, ko so se priselili v Slovenijo. Z njimi sem se
pogovarjala o njihovem prvem letu življenja v Sloveniji, kako ga danes doživljajo in kako
se ga spominjajo. Na OŠ Gozd sem intervjuvala tudi učenko Ivico iz prve triade in učenca
Alisa iz druge, ki sta prišla v Slovenijo pred enim letom. Vseh učencev skupaj je bilo 14.

2.3.4 Postopek zbiranja podatkov
Predstavljene bodo le glavne faze kvalitativne raziskave v obliki študije primera,
pri kateri se analiza podatkov nadaljuje tudi po koncu njihovega zbiranja (Sagadin, 2001,
str 23):
-

Oblikovanje izhodiščne ideje o namenu, ciljih raziskave in poteh do njih. Tu je
mesto za vnaprejšnje konceptualiziranje in strukturiranje raziskovalne
problematike, kolikor je mogoče in smiselno. V ospredju je določitev nekaj
bistvenih raziskovalnih vprašanj, ki bodo vodilo in opora v naslednjih fazah
raziskave.

-

Dokončna izbira primera in zagotovitev dostopa do ustreznih institucij, skupin
oseb, posameznikov itn. Potrebna je prilagoditev tudi posameznim postopkom
zbiranja podatkov in pripravam na njihovo izvedbo.

-

'Terensko delo' – zbiranje podatkov (intervjuvanje, zbiranje pisnih virov,
opazovanje), sprotna analiza podatkov ter razvijanje 'drugih' raziskovalnih
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vprašanj in hipotez. Tudi vnaprej pripravljena raziskovalna vprašanja in hipoteze
lahko doživijo, če je potrebno, dodelavo.
-

Analiza podatkov oz. postopek obdelave podatkov po koncu njihovega zbiranja.

-

Končna študija, katere oblikovanje poteka na podlagi analize podatkov.

2.3.5 Postopek obdelave podatkov
Namen obdelave podatkov je odkrivanje struktur, obrazcev, pravilnosti in
pojasnjevanje. Analiza oziroma obdelava podatkov naj bi pripeljala do oblikovanja
konceptov, hipotez in teoretičnih formulacij. Analizirati pomeni interpretirati, kjer v
prepletu neurejenega izkustvenega gradiva prepoznamo posamezne celote, ki se
nanašajo na kak pojav, lastnost, proces in jih poimenujemo. Te pojme povežemo v
raznolične strukture in tako pojasnjujemo dogajanje. Predstavlja ustvarjalen proces in
poseg raziskovalca v gradivo (Mesec, 1998, str. 101, 102). J. Vogrinc (2008, str. 61)
navaja več avtorjev (Charmaz, 2006; Bryman, 2004; Flick, 1998), ki potrjujejo, da je
osrednji del kvalitativne analize gradiva predstavlja proces kodiranja, ki pomeni
interpretacijo analiziranega besedila oziroma določevanje pomena. Kvalitativna analiza
gradiva poteka od določitve enot kodiranja, prek zapisov pojmov, ki jim po naši presoji
ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh pojmov, do formuliranja neke pravilnosti,
teoretične razlage ali pojasnitve.
Tako sem po koncu zbiranja podatkov in gradiv:
-

urejala podatkovno gradivo za objavo,

-

kategorizirala in klasificirala podatke (primer kategorizacije na eno izmed
raziskovalnih vprašanj je v prilogi),

-

iskala empirične ugotovitve, odgovore na raziskovalna vprašanja in jih preverjala
(verificiranje), ter v zvezi s tem iskala teoretične razlage empiričnih pojmov,

-

izdelala končno študijo – empirični del raziskave (Sagadin, 2001, str. 18).
Posamezne faze so med seboj povezane in prepletene. Nastajanje empiričnih

ugotovitev raziskave in generiranje raziskovalnih hipotez se prepleta s kategoriziranjem
in klasificiranjem podatkov. Generiranje kategorij in kategoriziranje celotnega gradiva je
praviloma potrebno opraviti tako, da bomo na podlagi klasificiranega podatkovnega
gradiva
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lahko

raziskovani

primer

namenu

raziskave

ustrezno

opisali

in

razložili/interpretirali (prav tam). Vsi podatki v raziskovalnem delu naloge so pridobljeni
v izvirni obliki na podlagi transkripcij intervjujev. Intervjuji so potekali v pogovornem
jeziku, saj dopušča lažje urejanje misli posameznika in izražanje mnenja, izkušenj in
občutij pa tudi kot izpraševalec sem lažje našla osebni stik z vpraševanci. Ohranila sem
ga tudi pri navajanju citatov, saj je bolj jasen pri odslikavi posameznikovih misli.
V nadaljevanju so predstavljeni izsledki raziskave, v prvem delu odgovori
pedagoških delavcev, ki sem jih nadalje še razdelila na odgovore ravnateljev in
svetovalnih delavk ter na drugi strani učiteljic, v drugem delu odgovori staršev
novopriseljenih učencev in v tretjem delu odgovori novopriseljenih učencev.

2.4 Izsledki raziskave – odgovori pedagoških delavcev
Odgovori oziroma kategorije so najprej predstavljeni v tabeli, in sicer od
najpogostejših (največkrat omenjenih) do najmanjkrat omenjenih. Skupaj so
predstavljeni po šolah. Ob tem naj pri odgovorih pedagoških delavcev omenim, da so pri
OŠ Gozd navedene tri učiteljice, saj sem z njimi opravila tri ločene intervjuje, na ostalih
šolah pa sta sodelovali le po dve učiteljici. Svetovalni delavki z OŠ Reka sta navedeni kot
ena oseba, saj sem obe sočasno intervjuvala in sta se v odgovorih stalno dopolnjevali in
nikoli nasprotovali. Tako lahko trdim, da sta zavzemali enako stališče do obravnavane
problematike.
Nadalje so odgovori kratko predstavljeni v dveh skupinah glede na pedagoške
delavce. In sicer so ena skupina učiteljice, druga pa so ravnatelji in svetovalne delavke.
Po predstavitvi vsakih so podani tudi značilni odgovori, pridobljeni v intervjujih. Podatki
so nazadnje predstavljeni po posameznih šolah, kjer sem skušala ugotoviti, ali so
pedagoški delavci enotni pri obravnavi novopriseljenih učencev. Na koncu je prikazana
primerjava med šolami glede na posamezno vprašanje.
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2.4.1 Doživljanje novopriseljenih učencev v šoli

Tabela 4: Doživljanje novopriseljenih učencev v šoli
Osnovna šola
Kategorija

OŠ REKA
/

intervjuvanci

Vključevanje je rutina

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

R SD U R SD

U

R SD U R SD

U

1

2

2

1

6

1

2

Dodatno delo

1

Sošolci jih sprejmejo, vendar je odvisno od
novopriseljenih
Porajanje dilem učiteljev

2

1

1

3

1

2

2

6

2

1

1

1

5

1

Porajanje strahu pri učiteljih

1

1

Nezaželenost v razredu s strani učiteljev

1

2
1

1

1

1
1

1

1

1

Nezaželenost v razredu s strani učencev

1

1

Občutek neučinkovitosti

1

1

Vsota odgovorov
Skupaj šola

1

1

5

7

1

2
14

11 1

3

6

10

3

6

22

31

Legenda: R – ravnatelj, SD – svetovalne delavke, U – učiteljice

Rezultati, prikazani v zadnjem stolpcu 'Skupaj vsi', kažejo, da sta se med vsemi
intervjuvanci najbolj pogosto pojavili prvi dve navedeni kategoriji; da je torej
vključevanje novopriseljenih učencev rutina pa tudi dodatno delo (osemkrat sta se
pojavili ti kategoriji). Nadalje je šest intervjuvancev izpostavilo, da je sprejetje med
sošolce v veliki meri odvisno od novopriseljenih, trije izpostavijo da učitelji ob tem
občutijo več dilem, po dvakrat pa je bila izražena nezaželenost s strani učiteljev in
porajanje strahu pri učiteljih. Enkrat pa sta se pojavili kategoriji nezaželenost v razredu s
strani učencev in da učiteljico obdajajo občutki neučinkovitosti ob delu z novo
priseljenimi. Pa natančneje poglejmo na rezultate glede na vir pridobivanja podatkov.
2.4.1.1.

Učiteljice o doživljanju novopriseljenih učencev

Šest intervjuvanih učiteljic (glej zadnji pod-stolpec v stolpcu 'Skupaj vsi') je
izpostavilo, da je vključevanje novopriseljenih učencev rutina in dodatno delo. Pet
učiteljic je izpostavilo, da jih sošolci sprejmejo, kar pa je odvisno tudi od samih
novopriseljenih učencev. Ena učiteljica pa je trdila ravno nasprotno, da se je ob prihodu
novopriseljenega v razredu pojavila nezaželenost s strani učencev. Po enkrat so
učiteljice omenjale, da se ob delu z novopriseljenimi porajajo dileme, da se poraja strah
96

ob prihodu novega učenca, kot tudi, da se učiteljica počuti nemočna in neučinkovita ob
sprejetju novega učenca.
Pri vseh intervjuvanih učiteljicah je mogoče ob vprašanju 'Kako doživljate
novopriseljenega v razredu?', zaslediti več kategorij, zato je tudi vsota vseh odgovorov
bistveno večja kot pri ravnateljih in svetovalnih delavkah. Očitno je tudi, da sta se zadnji
dve kategoriji, torej občutek neučinkovitosti in nezaželenost učenca v razredu, pojavili le
pri učiteljicah. Gre namreč za vidika, ki jo lahko izpostavi zlasti tista oseba, ki se
vsakodnevno srečuje s tovrstnimi pedagoškimi izzivi.
Izbor značilnih odgovorov:
»Pri nas je to že praksa od časa begunstva … tako da … smo že navajeni.«
(Učiteljica Milena z OŠ Reka)
»Ko novega učenca sprejmeš v razred to pomeni … ne bom rekla breme, ampak
precej dela potegne za seboj.« (Učiteljica Marjetka z OŠ Gora)
»Ali pride iz Makedonije ali pa iz druge šole v Sloveniji je čisto vseeno od kod
pride. Otroci ga sprejmejo, če je pripravljen sprejemati, če pa ni pripravljen sprejemati,
se pa tako kot za vse ostale nehajo truditi. Preprosto.« (Učiteljica Anja z OŠ Reka)
»Sem pa v dilemi, kako naj delam z njim in kako ga vključit v razred. Naj takoj
začnem delat z njim ali ga pustim, da se najprej malo navadi.« (Učiteljica Karmen z OŠ
Gozd)
»Imam pa zmeraj strah, ker jezika ne znam. Tudi ne vem, kako bodo sošolci
odreagirali in potem ga moraš res stalno spremljat, pa sledit, kako dela pri vseh
predmetih.« (Učiteljica Branka z OŠ Gozd)
»Sodelavke mi rečejo 'Pa daj ga ti, saj si že z njimi delala'. Verjetno je res lažje, če
je nekdo tak, ki ima že malo več izkušenj. Konec koncev pa je tudi prav, da se vsak učitelj
nauči, vsaj jaz tako mislim.« (Učiteljica Tatjana z OŠ Gora)
»Sem bila lansko leto enemu razredu razrednik in je bil primer, da Nik pride v ta
razred in so bili grozno proti. Samo ne k nam, samo ne k nam. Tako da, tista generacija
so bili pa taki, da niso hoteli drugačnih v svojo vrsto.« (Učiteljica Branka z OŠ Gozd)
»Jaz se v bistvu prve ure in prve mesece počutim tako nekoristna, nemočna v
razredu. Kljub temu, da se ukvarjam z njim, in z njim delam.« (Učiteljica Majda z OŠ
Gozd)
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2.4.1.2.

Ravnatelji

in

svetovalne

delavke

o

doživljanju

novopriseljenih učencev v šoli
V raziskavo vključeni ravnatelji so na prvo vprašanje odgovorili bistveno bolj
skromno kot učiteljice (glej prvi pod-stolpec v zadnjem stolpcu), saj je v njihovih
odgovorih moč prepoznati le dve kategoriji. Dva ravnatelja sta izpostavila, da se ob
prihodu novopriseljenih učencev porajajo dileme med pedagoškimi delavci na šoli, eden
pa je omenil, da je vključevanje že rutina.
Svetovalne delavke (glej drugi pod-stolpec v zadnjem stolpcu) so najpogosteje
odgovorile, da prihod novopriseljenih učencev predstavlja dodatno delo za učiteljice
(dvakrat se je pojavil ta odgovor), po enkrat pa so omenile, da je vključevanje že rutina
in da se ob prihodu poraja strah, kot tudi, da jih sošolci sprejmejo, kar je sicer odvisno
tudi od novopriseljenega učenca, in da se pojavi nezaželenost tudi s strani učiteljev.
V odgovorih ravnateljev in svetovalnih delavk je mogoče zaslediti bistveno bolj
skromno paleto odgovorov kot pri učiteljicah.
Izbor značilnih odgovorov:
»Novopriseljenega sprejmemo tako kot vsakega običajnega, ki pride na našo šolo
in se preseli. Neke dodatne pomoči nimamo.« (Ravnatelj z OŠ Reka)
Ravnatelj z OŠ Gozd je omenil doživljanje učiteljev kot »skrb v smeri, ko učenec
pride, kako bom delal, če njegovega jezika ne razumem. Kako naj mu pomagam, saj zdaj
še čisto nič ni razumel.«
»Ja, skupaj se usedemo na prvi sestanek, midve pa starši. Otrok pa po navadi nič
ne razume, po navadi tudi mama nič ne razume, ampak oče je tisti, ki je že dalj časa v
Sloveniji … Pri nas smo jih vedno imeli. Tako, da mi smo ena specifika na področju tako
imenovanih tujcev. Za nas niso bili prej nič posebnega, niti niso zdaj.« (Svetovalni delavki
z OŠ Reka)
Svetovalna delavka Neja z OŠ Gozd o odnosu učiteljev do novopriseljenih
učencev: »Po moje bi najbolj prav prišlo, če ne bi nihče prišel notri, ker jim to nalaga še
novo delo. Tako jaz čutim. Ja, predvsem zaradi dodatnega dela.«
»Ni zdaj tistega, jaz ga ne bi vzela pa to. Se pa kakšna ustraši: ’Ja saj, kako bomo
pa to naredili? Kako naj pa jaz njega to naučim? Kako naj ga pa ocenim?’ V bistvu cel
kup kakšnih vprašanj, strahov imajo, ker učiteljica dejansko ne ve, kaj pa naj zdaj naredi,

98

kako naj ga pa ona oceni ta pa ta predmet, če nič ne razume« (Svetovalna delavka z OŠ
Gora)
»Na tej šoli se res to pozna, da ni tako izolirana šola, kot na kakšni vasici.
Mogoče res otroci že malo sprejemajo različnost, da s tem malo odraščajo ali pa, ne vem
… v šoli je normalno, da imaš sošolca, ki govori albansko.” (Svetovalna delavka z OŠ
Gora)
»Pogosto se dogaja, da nekdo reče, da ne bi tega učenca vzel v svoj razred. In
potem iščem nov razred.« (Svetovalna delavka z OŠ Gozd)
2.4.1.3.

Doživljanje novopriseljenih v posameznih šolah

Na osnovni šoli Reka (glej prvi stolpec) so se pri vseh intervjuvancih pojavile le tri
kategorije odgovorov. Vključevanja novopriseljenih so namreč vajeni še iz časa
jugoslovanskih vojn, in še prej iz časa preseljevanj iz drugih republik skupne države
Jugoslavije. Tako takrat kot danes je vključevanje novopriseljenih značilnost šolskega
okoliša. Ravnatelj (glej prvi stolpec) je prepričan, da je to del vsakdana in jih nove
vključitve ne pretresajo. Enako mislita svetovalni delavki (glej drugi pod-stolpec) in obe
učiteljici (glej tretji pod-stolpec), ki sta sodelovali v intervjuju. Sprejemanje
novopriseljenih je zanje utečen pojav in mu posledično posvečajo manj pozornosti, pa
tudi sošolci jih sprejmejo. Le ena učiteljica je izpostavila, da sprejemanje predstavlja tudi
neko obremenitev. Obe učiteljici pa tudi izpostavita, da jih sošolci sprejmejo.
Medtem pa so na osnovni šoli Gozd (glej drugi stolpec) odgovori učiteljic najbolj
raznoliki oziroma so v svojih odgovorih omenjale različne vidike, ki jih doživljajo ob
vključevanju novopriseljenih. Vse so poudarile (glej tretji pod-stolpec), da to zahteva od
njih dodatno delo, tako zaradi vključitve novopriseljenega med ostale učence, kot tudi
zaradi (ne)napredovanja pri učni snovi. Dve učiteljici sta izpostavili, da sta vključevanja
novopriseljenih že vajeni in da jih sošolci sprejmejo medse. Po enkrat pa se je pojavil v
odgovoru strah pred prihodom tega učenca v razred, nezaželenost s stani učencev,
porajanje dilem in občutek neučinkovitosti s stani učiteljic. Svetovalna delavka (glej
drugi pod-stolpec) je tudi povedala, da od učiteljev večkrat prejme odgovor, da nekega
novega učenca ne bi sprejeli v svoj razred, saj s tem dobijo dodatno delo, katerega pa
imajo že tako dovolj. Vendar pa jih sošolci večinoma sprejmejo medse. Ravnatelj (glej
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prvi pod-stolpec) je povedal, da učitelji večkrat izražajo skrb, kako naj pomagajo učencu,
če sploh jezika ne razumejo in ne vedo, kaj učenec že zna.
Na osnovni šoli Gora (glej tretji stolpec, tretji pod-stolpec) učiteljici trdita, da je
sprejem novopriseljenega učenca v razred nekaj običajnega kot tudi dodatno delo,
vendar pa ena doda tudi, da ji vodstvo šole in ostale sodelavke večkrat rečejo, naj ga
ona sprejme, saj ima z novopriseljenimi že izkušnje. S sošolci ni težav in novopriseljene
učence sprejmejo. Ravnatelj (glej prvi pod-stolpec) posebej poudarja, da so učitelji
odprti, pa vendar imajo veliko neodgovorjenih vprašanj v povezavi z delom z
novopriseljenimi. Svetovalna delavka (glej drugi pod-stolpec) pravi, da učitelji veliko
delajo poleg rednega pouka za vključevanje novopriseljenih, da pogosto izrazijo strah,
kako naj pomagajo novopriseljenemu učencu pri napredovanju. Vendar pa poudari, da
novopriseljene učence sošolci sprejmejo medse.
Precej očitno je, da na OŠ Reka prihodu novopriseljenih ne namenjajo posebne
pozornosti in da se jim zdijo načini dela, ki so jih razvili pred dvajsetimi in več leti, še
vedno sprejemljivi. Sicer pa ima OŠ Reka v primerjavi z ostalima veliko več
novopriseljenih učencev predvsem zaradi bližine doma za tujce. Na ostalih dveh šolah
pa je moč prepoznati dileme učiteljic ob delu z novopriseljenimi. Občutek odgovornosti
za učenčevo napredovanje in socialno sprejetost v razredu lahko zasledimo v odgovorih
pedagoških delavcev na OŠ Gozd.
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2.4.2 Oblike pomoči, ki jih pedagoški delavci nudijo novopriseljenim
učencem

Tabela 5: Oblike pomoči, ki jih pedagoški delavci ponudijo novopriseljenim učencem

Osnovna šola
Kategorija
/
intervjuvanci
Ure SLJ za novopriseljene učence
Enako govoreč sošolec, starejši
učenec na šoli
Dopolnilni pouk
Pomoč sošolcev med in po pouku
Izven-šolski centri za pomoč, društva
Individualno učenje pri SD
Tečaj SLJ s strani FF
Individualna pomoč učitelja izven
pouka
Pomoč tuje-govorečega učitelja

OŠ REKA
OŠ GOZD
R SD U R SD U
1 1 2 1 1 3
2 1
1

Skupaj intervjuvanec

3

Skupaj šola

1
1

1

2 1
2
1
1

OŠ GORA
R SD U
1 1 2
1
1

1
2
1
2

1
1

1

1

1

Skupaj vsi
R SD U
3 3 7
2
4
2
1
1
1

1
1

2
1
2
14

9 4

1
17

12 4

4
5
2
2
1
2

1
2
12

6 11

5

27

43

Legenda: R – ravnatelj, SD – svetovalne delavke, U – učiteljice, SLJ – slovenski jezik, FF –
Filozofska fakulteta

Pedagoški delavci na vprašanji »Katere oblike pomoči bi, po Vašem mnenju,
novopriseljenim učencem pomagale prebroditi jezikovne in kulturne ovire?« in »Kdo bi
lahko tovrstno pomoč nudil novopriseljenim učencem?« izpostavijo široko paleto
pomoči, ki jo nudijo novopriseljenim učencem. Najbolj izstopajo (glej stolpec 'Skupaj
vsi') dodatne ure za učenje slovenščine kot tujega jezika za novopriseljene učence
(trinajstkrat se je pojavila ta kategorija), nadalje pomoč enako govorečega učenca in
dopolnilni pouk (šestkrat sta se pojavili ti dve kategoriji). Pomembno vlogo imajo sošolci
in njihova pomoč novopriseljenemu med in po pouku (petkrat se je pojavila ta
kategorija) kot tudi izven-šolski centri za pomoč in društva (štirikrat se je pojavila ta
kategorija). Na eni izmed šol so kar trikrat izpostavili pomoč svetovalnih delavk, na drugi
šoli pa so tudi trikrat omenili poučevanje slovenščine v njihovem okolišu, ki ga organizira
Filozofska fakulteta. Dvakrat je omenjena individualna pomoč učitelja in enkrat pomoč
tujegovorečega učitelja. Vsi pedagoški delavci na vseh treh šolah so v odgovorih
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izpostavili kot izredno pozitivno obliko pomoči ure učenja slovenskega jezika za
novopriseljene.
2.4.2.1.

Učiteljice o oblikah pomoči, ki jih nudijo novopriseljenim

učencem
Vse intervjuvane učiteljice (glej zadnji pod-stolpec v stolpcu 'Skupaj vsi') so
omenile ure slovenskega jezika kot pomembno obliko pomoči za novopriseljene učence
in kar petkrat so izpostavile pomoč sošolcev med in po pouku. Po štirikrat so odgovorile,
da je pomembna pomoč enako govorečega sošolca ali starejšega učenca na šoli ter
vključenost novopriseljenih k uram dopolnilnega pouka. Dve učiteljici pa menita, da ti
učenci ne spadajo k dopolnilnemu pouku, saj potrebujejo individualno pomoč bodisi
svetovalne delavke ali pa učiteljice. Dve učiteljici omenjata izven šolske centre oziroma
društva in ena je omenila tečaj slovenskega jezika s strani Filozofske fakultete.
Tudi pri tem vprašanju se pokaže, da učiteljice v odgovorih nanizajo bistveno več
kategorij odgovorov kot ravnatelji in svetovalne delavke na šolah. V odgovorih učiteljic
je mogoče prepoznati dve dodatni kategoriji: pomoč sošolcev med in po pouku je
izpostavilo kar pet učiteljic, dve pa sta omenili individualno pomoč izven pouka.
Izbor značilnih odgovorov:
»Eno uro na teden hodi na ta pouk slovenščine za tujce, zraven še dopolnilni
pouk, to sta dve uri na teden. Kar je na voljo smo izkoristili. Kar je na voljo, je pa
premalo.« (Učiteljica Marjetka z OŠ Gora)
»Takrat je bil še en Albanec tudi z njim v razredu in je bil kot prevajalec za tiste
najbolj nujne stvari. Sicer pa mi letos pri Genaju zelo veliko otroci pomagajo. Predvsem
en sošolec, pri katerem je sedel, mu je vse še enkrat povedal, mu pokazal, ga spodbujal
in mu bil v veliko pomoč.« (Učiteljica Magda z OŠ Gozd)
»Pa v dopolnilni pouk jih vključujejo. Nekateri hodijo, nekateri ja.« (Učiteljica
Milena z OŠ Reka)
»Ena generacija je bila, ki je zelo koristila svetovalno središče, tudi naloge so tam
delali. Očitno so našli nek osebni stik.« (Učiteljica Milena z OŠ Reka)
»Greš do svetovalne delavke Neje in jo prosiš za pomoč. Ta mu veliko pomaga in
pri njej dela nalogo po pouku. Večkrat ga tudi pošljem k njej pred uro, ker vem, da bo
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taka snov, da ne bo sledil. Potem z njo utrjuje druge stvari.« (Učiteljica Branka z OŠ
Gozd)
»Na naši šoli je nekako novost ta tečaj preko Filozofske fakultete in upam, da se
bo še nadaljeval. Bilo je sicer premalo in treba bi bilo več takih tečajev. Samo, če dalj
časa trajajo, je fino, če niso v času pouka.« (Učiteljica Marjetka z OŠ Gora)
»Čist take osnovne stvari sva se učila. Individualno pred poukom sva se dobila.«
(Učiteljica Karmen o OŠ Gozd)
2.4.2.2.

Ravnatelji in svetovalne delavke o oblikah pomoči, ki jih

nudijo novopriseljenim učencem
Pri tem vprašanju je zanimivo, da so ravnatelji v svojih odgovorih omenjali
bistveno več kategorij kot svetovalne delavke na šolah. Vsi ravnatelji omenjajo ure
slovenskega jezika, ki jih nudijo novopriseljenim učencem, dva pa izpostavita tudi
dopolnilni pouk in pomoč enako govorečega sošolca oz. učenca na šoli kot pomembni
obliki pomoči. Po enkrat omenjajo še izven šolske centre za pomoč oz. društva, pa tudi
individualno učenje pri svetovalni delavki, pomoč tuje govorečega učitelja in tečaj
slovenskega jezika Filozofske fakultete. Svetovalne delavke na vseh šolah so poudarile
pomen ur slovenskega jezika, po enkrat pa so izpostavile sodelovanje z izvenšolskimi
centri za pomoč in tečaj slovenskega jezika ponujen s strani Filozofske fakultete.
Zanimivo je, da v odgovorih niso omenjale individualne pomoči, ki jo nudijo
novopriseljenim učencem, medtem ko se ta kategorija pojavi tako pri učiteljicah kot tudi
pri enem ravnatelju.
Izbor značilnih odgovorov:
»Zaprosimo za dodatne ure na ministrstvu in nam jih odobrijo glede na število
otrok. Potem pa malo pogledamo koliko so stari in se odločimo, katera učiteljica jih bo
imela.« (Ravnatelj z OŠ Reka)
»Imeli smo tudi primer, da so bili starejši učenci prevajalci učencem v nižjih
razredih. Pa se je obneslo. Čeprav so potem ti učenci kot prevajalci zelo obremenjeni in
tudi težko so zraven.« (Ravnatelj z OŠ Gozd)
»Ti učenci so vključeni v dopolnilni pouk in pri tem mu v okviru individualnega
dela lahko učitelj pomaga, razloži.« (Ravnatelj z OŠ Gozd)
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»Mi sicer usmerjamo v tale center, ki ga imamo v bližini, da hodijo tudi tja, da se
lahko družijo tudi z drugimi otroki popoldan« (Ravnatelj z OŠ Reka)
»Tem otrokom nudimo tudi individualno pomoč, če se le da. Velikokrat recimo, je
tako Neja (svetovalna delavka op.) imela pouk slovenščine.« (Ravnatelj z OŠ Gozd)
»Ko smo imeli ta tečaj s Filozofsko fakulteto se jih je kar nekaj staršev, teh mam
odločilo … Kar nas je pa tudi pozitivno presenetilo, torej so pripravljene hodit.«
(Ravnatelj z OŠ Gora)
»Pri nas uči učence iz Makedonije en učitelj makedonščine. Plačan je z
makedonskega konzulata.« (Ravnatelj z OŠ Gora)
»Vsekakor pri nas izvajamo ta pouk slovenščine, ampak namenjenega bi moralo
biti več časa otrokom za učenje jezika.« (Svetovalni delavki z OŠ Reka)
»V svetovalnem središču se družijo, pomagajo jim pri nalogah in pri delu za šolo.
Mi se z zaposlenimi redno srečujemo in izmenjujemo mnenja, saj vejo, da imamo take
otroke.« (Svetovalni delavki z OŠ Reka)
»Mi smo se vključili s to Filozofsko fakulteto, ta tečaj, ki je bil dodatno tudi za
starše.« (Svetovalna delavka z OŠ Gora)
2.4.2.3.

Oblike pomoči novopriseljenim učencem po posameznih

šolah
Na OŠ Reka (glej prvi stolpec) je poleg ur slovenskega jezika za novopriseljene
učence večina intervjuvanih omenila tudi zunanji center za pomoč, v katerega pogosto
zahajajo novopriseljeni učenci. Tam jim pomagajo pri pisanju domačih nalog, izdelavi
plakatov in izvajajo tudi pouk slovenščine za starše. Center pomoči se nahaja v njihovi
neposredni bližini, zato lahko stalno sodelujejo tudi z vodstvom tega centra. Z
delovanjem centra imajo pozitivne izkušnje. Učiteljici v svojih odgovorih (glej tretji podstolpec) omenjata, da učencu pomagajo v prvih dneh oz. tednih sošolci med in po pouku
ali starejši učenci na šoli, pomoči pa so deležni tudi pri dopolnilnem pouku. Ravnatelj pa
je omenil, da bi bilo potrebno imeti tudi možnost za učenje slovenščine za starše, saj le
ti največ spodbujajo otroka in mu pomagajo.
Ves pedagoški kader na OŠ Gozd (glej drugi stolpec) je omenil velik pomen
dodatnih ur slovenskega jezika. Tudi na tej šoli ravnatelj in ena učiteljica omenjata
pomoč enako govorečih sošolcev ali starejših učencev, dve učiteljici pa izpostavita tudi
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pomoč sošolcev med in po pouku. Dve učiteljici sta omenili, da individualno pomagata
novopriseljenim učencem, kajti oni ne spadajo k dopolnilnemu pouku, temveč
potrebujejo več individualne učiteljeve pomoči. Na OŠ Gozd so tudi edini, tako s strani
učiteljev kot tudi vodstva, omenili pomoč svetovalne službe, in sicer se, po izjavi
ravnatelja in dveh učiteljic, svetovalna delavka veliko posveča tem učencem,
vsakodnevno delajo pri njej domačo nalogo, pomaga jim tudi pri učenju – med ali po
pouku ter veliko sodeluje z učitelji. Učitelji se obračajo nanjo, ko imajo vprašanja oz.
pošljejo med uro pouka k njej učenca, da ga ona uči osnove posameznega predmeta oz.
da dela z njim individualno. Na tej šoli so tudi omenili, da so pred časom enega učenca
poslali na svetovalni center, da so mu pomagali pri delu za šolo, učenju slovenščine in da
bi si našel nekaj več družbe, prijateljev; sicer pa s centrom ne sodelujejo redno.
Na OŠ Gora (glej tretji stolpec) so tudi vsi pedagoški delavci izpostavili ure
slovenskega jezika za novopriseljene, večina pa tudi tečaj slovenskega jezika, ki ga v
njihovem kraju organizira Filozofska fakulteta. Ravnatelj je poudaril, da je s
sodelovanjem zelo zadovoljen ter da bi si ga želel tudi v bodoče. Učiteljice pa so
povedale, da so učenci tam pridobili kar nekaj znanja. Ravnatelj je za nasvet in pomoč
večkrat prosil tudi Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod za šolstvo, pošiljal jim je
konkretna vprašanja, s katerimi so se na šoli srečevali. Zanimivo, da je tudi tu ena od
učiteljic izpostavila, da novopriseljeni učenci ne spadajo k dopolnilnemu pouku, saj
potrebujejo drugačno pomoč. Sicer pa sta ravnatelj in ena učiteljica omenila tudi pomoč
enako govorečega sošolca oz. starejšega učenca na šoli. Ravnatelj pa je omenil tudi
vlogo tuje-govorečega učitelja, ki jim je bil eno leto v pomoč. Ena učiteljica je omenila
pomoč sošolcev med in po pouku, ena pa pomoč novopriseljenemu pri dopolnilnem
pouku.
Na vseh treh šolah izrazito izstopajo dodatne ure slovenskega jezika, ki so
namenjene novopriseljenim učencem. Na OŠ Reka so trije pedagoški delavci izpostavili
pozitivno izkušnjo sodelovanja z zunanjim centrom za pomoč novopriseljenim, kjer
pomagajo pri vključevanju tako učencem kot njihovim staršem, ravnatelj in obe učiteljici
pa so poudarili tudi pomen dopolnilnega pouka. Na OŠ Gora tako izstopa tečaj
slovenskega jezika za novopriseljene, ki ga organizira Filozofska fakulteta. Na OŠ Gozd
pa so ravnatelj in dve učiteljici poudarili pomoč in svetovanje svetovalne delavke, tako
novopriseljenim učencem in staršem kot tudi ostalim učiteljem.
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2.4.3 Prilagajanje učnega procesa in ocenjevanja novopriseljenih
učencev

Tabela 6: Prilagajanje učnega procesa in ocenjevanja novopriseljenih učencev

Osnovna šola
Kategorija
/
intervjuvanci
Individualna pomoč med poukom
Uporaba slikovnega gradiva,
pripomočkov
Prilagojen (nižji) kriteriji ocenjevanja
Lažje delovne naloge med poukom
Poenostavljanje razlage
Ocenjevanje napredka

OŠ REKA OŠ GOZD OŠ GORA Skupaj vsi
R SD U R SD U R SD U R SD U
1 1 1 1 1 1
2 2 2 4
1
2 1
2 1
5

Vsota odgovorov

1

1
2
1

1

1
1
1

2
1

1

Skupaj šola

1

4
4
2

3

19

1
1

6 1

8

2

6 2

9

0
9

7 4

26

Legenda: R – ravnatelj, SD – svetovalne delavke, U – učiteljice

Intervjuvani pedagoški delavci so na vprašanje, kako prilagajajo učni proces in
ocenjevanje novopriseljenim učencem, najpogosteje izpostavili (glej stolpec 'Skupaj
vsi'), da nudijo individualno pomoč med poukom, temu primerno je tudi potrebno
načrtovati učni proces ter najti ustrezne naloge. Nadalje so (šestkrat) omenili pogostejšo
uporabo slikovnega gradiva in pripomočkov. Tem učencem prilagajajo tudi kriterije
ocenjevanja (petkrat se je pojavila ta kategorija), namenjajo jim lažje delovne naloge
(štirje odgovori), saj nalog običajne zahtevnosti niso sposobni reševati, dve učiteljici pa
sta omenili tudi poenostavljanje razlage. Ravnatelj OŠ Reka je omenil tudi ocenjevanje
napredka novopriseljenih med letom z opisno oceno.
Pri tem vprašanju je bilo največ kategorij v odgovorih učiteljic, kar je bilo tudi
pričakovano, saj je bilo vprašanje vezano na sam pedagoški proces.
2.4.3.1.

Učiteljice o prilagoditvah učnega procesa in ocenjevanja

novopriseljenih učencev
Učiteljice so (glej tretji pod-stolpec v stolpci 'Skupaj vsi') najpogosteje izpostavile
uporabo slikovnega gradiva in pripomočkov (pet odgovorov). Nadalje so s po štirimi
odgovori izpostavile, da se poslužujejo individualne pomoči med poukom, učencem
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prilagajajo kriterij ter jim dajejo lažje delovne naloge. Dve učiteljici pa sta omenili, da
svojo razlago poenostavita.
Izbor značilnih odgovorov:
»Edina v bistvu varianta za rešitev teh otrok je pouk z več slikovnega materiala.
Če ti delaš veliko s slikovnim materialom, pa on tisto sliko dojema v makedonščini ali pa
v bosanščini ali v čemerkoli že, in potem ko on tisto, kar je videl, napiše kot ve, ti lahko to
prevajaš v slovenščino. Včasih je moteče, včasih ni.« (Učiteljica Anja z OŠ Reka)
»Kadar pa imajo učenci samostojno zaposlitev, pa da recimo mene toliko ne
rabijo, vzamem te – letos imam dva – k svoji mizi in delamo nekaj drugega, v bistvu v
zvezi s tem, ampak čisto na drug način. Moraš pa dobro to načrtovat.« (Učiteljica
Marjetka z OŠ Gora)
»Mu dam nižji kriterij. Potem je šlo, ampak ne zmeraj. Včasih mu je potem
vseeno samo ena točka zmanjkala do dve, pa sem mu dala pozitivno, ker se je res zelo
trudil.« (Učiteljica Karmen z OŠ Gozd)
»Ko pri matematiki učenci delijo, njej dam račune seštevanja in odštevanja, riše
množice in že tri tedne skupaj samo šteje.« (Učiteljica Anja z OŠ Reka)
Učiteljica Milena z OŠ Reka: »Posamezno nalogo mu poskušaš razložit. Vsak
učitelj pri svojem predmetu poskuša, kako mu omogočit razumevanje besedišča in ga
preverjat, koliko sploh razume. Ponoviš vprašanje trikrat ali bolj enostavno poveš.«
2.4.3.2.

Ravnatelji in svetovalne delavke o prilagoditvah učnega

procesa in ocenjevanja novopriseljenih učencev
Pri ravnateljih se pri tem vprašanju pojavijo tri kategorije. Dva ravnatelja (glej
prvi pod-stolpec stolpca 'Skupaj vsi') sta izpostavila individualno pomoč med poukom,
enkrat je vodstvo poudarilo uporabo slikovnega gradiva, en ravnatelj pa je izpostavil
tudi ocenjevanje napredka novopriseljenih med letom in sicer v obliki opisne ocene.
Svetovalne delavke (glej drugi pod-stolpec stolpca 'Skupaj vsi') so z dvema odgovoroma
omenile individualno pomoč med poukom, z enim pa izpostavile nižji kriterij
ocenjevanja.
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Izbor značilnih odgovorov:
»Učitelji znotraj svojega predmeta poiščejo vsebine in vedo, kako jih prilagoditi
novopriseljenemu. Starejši učitelji že samoumevno izkoriščajo možnosti, ki jih imajo.«
(Ravnatelj z OŠ Gozd)
»Delo v razredu prilagajajo tem učencem: tako da več rišejo, prinesejo več slik, da
bolj razumejo.« (Ravnatelj z OŠ Gora)
»Pol leta pustimo, da ne ocenjujemo. Damo opisne ocene, napredek
ocenjujemo.« (Ravnatelj z OŠ Reka)
»Kako naj bo enako? Učenec je pri meni pisal kontrolno nalogo s knjigo in me je
potem spraševal, kaj posamezna beseda pomeni in je iskal. Kriterij mora biti temu
prilagojen.« (Svetovalna delavka z OŠ Gozd)
»Jaz pač hodim v četrti razred enkrat na teden in pomagam temu, ki je od letos.«
(Svetovalna delavka z OŠ Reka)
2.4.3.3.

Prilagoditve

učnega

procesa

in

ocenjevanja

novopriseljenih učencev na posameznih šolah
Na OŠ Reka sta obe učiteljici (glej tretji pod-stolpec) omenili lažje delovne naloge
za novopriseljene učence med poukom. Učencem za delo pripravita osnovne stvari,
predvsem v povezavi z učenjem osnovnega besedišča ter kot dopolnitev učne snovi, ki je
učenci še niso osvojili. Obe sta tudi poudarili, da so te prilagoditve zelo odvisne tudi od
oddelka, v katerega se učenec vključi – ali je razred nediscipliniran in je učence potrebno
neprestano nadzorovati ali pa so učno zelo močni in jih novopriseljeni ne zmore
'dohiteti'. Po enkrat sta omenili tudi ostale kategorije (razen kategorije ocenjevanje
napredka). Svetovalni delavki (glej drugi pod-stolpec) sta omenili le individualno pomoč
med poukom – tako z njihove strani kot tudi s strani učiteljice. Edino ravnatelj OŠ Reka
je opozoril na ocenjevanje napredka učenca v obliki opisne ocene med letom.
Na OŠ Gozd (glej drugi stolpec) so ravnatelj, svetovalna delavka in ena učiteljica
izpostavili individualno pomoč med poukom, učiteljici (glej tretji pod-stolpec) pa sta
posebej poudarili uporabo slikovnega gradiva in pripomočkov, tako lažje steče prva
oblika sporazumevanja med učencem in učiteljem ter tudi učenje osnovnega besedišča.
Nikakor ne morejo biti enaki kriteriji ocenjevanja za novopriseljene učence kot za ostale
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učence menita svetovalna delavka in ena učiteljica. Po enkrat so učiteljice izpostavile
tudi lažje delovne naloge in poenostavljanje razlage.
Na OŠ Gora (glej tretji stolpec) so na to vprašanje odgovarjale učiteljice in
ravnatelj, ne pa svetovalna delavka. Ravnatelj in učiteljici so najbolj poudarili
individualno pomoč učencu med poukom ter uporabo slikovnega gradiva pri pouku. Ena
izmed učiteljic je poudarila, da je za tako delo potrebno veliko načrtovanja in dodatnega
dela učitelja, ter da se ta individualna pomoč ne da izvesti pri vseh predmetih. Prav tako
je ena učiteljica omenila lažje delovne naloge, ki jih nameni temu učencu med poukom.
Obe učiteljici sta izpostavili prilagojene kriterije ocenjevanja. Pri učiteljicah te šole pa se
ni pojavila kategorija poenostavljanje razlage.
Na vseh treh šolah pedagoški delavci najpogosteje izpostavijo individualno
pomoč med poukom (osem odgovorov). Nadalje sledi uporaba slikovnega materiala in
pripomočkov pri delu z novopriseljenimi učenci. Na OŠ Reka z dvema odgovoroma
izpostavijo individualno pomoč med poukom in lažje delovne naloge med poukom. Na
OŠ Gozd trikrat izpostavijo individualno pomoč, tudi na OŠ Gora v enaki meri izpostavijo
individualno pomoč ter uporabo slikovnega gradiva in pripomočkov.

2.4.4 Vplivi na šolski uspeh/neuspeh novopriseljenih učencev
V stolpcu 'Skupaj vsi' (tabela 7) lahko vidimo, da so pedagoški delavci našteli
številne vplive na šolski uspeh novopriseljenih učencev. Najpogosteje (desetkrat) so
izpostavili družinsko okolje, tako razgledanost staršev, njihova pričakovanja kot tudi
odnos do šole. Nadalje so sedemkrat izpostavili razlike med vključitvijo novopriseljenih v
prvo triado ali kasneje. Pri tem so nekateri izrazili, da to niti najmanj ne vpliva na uspeh
posameznika, medtem ko so drugi menili, da je čas vključitve pomemben dejavnik.
Predvsem svetovalne delavke (glej drugi pod-stolpec), ki imajo možnost spremljati
učence od najmlajših do najstarejših, so poudarile, da je lažje, če se učenci zgodaj
vključijo v slovensko osnovno šolo. Enako pomembna (sedem odgovorov) je tudi
socialna odprtost samega učenca: če je bolj odprt, si poišče prijatelje in tako se hitreje
vključi v razred in hitreje napreduje. Enakovredno (po petkrat) so se pojavile naslednje
kategorije: motivacija učenca in vedoželjnost, sposobnosti učenca, kulturne razlike in
dodatno delo učitelja oziroma svetovalne delavke. Posluh za učenje jezika so
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intervjuvani izpostavili po štirikrat. Ne nazadnje pa je pomemben tudi odnos učenca do
preselitve, kar so na eni izmed šol poudarili dvakrat. Le ena učiteljica je opredelila kot
pomembno tudi delo svetovalne delavke.

Tabela 7: Vplivi na šolski uspeh/neuspeh novopriseljenih učencev

Osnovna šola
Kategorija
/
intervjuvanci
Družina (razgledanost,
pričakovanja,
pomoč, odnos do šole)
Vključitev na razredno/predmetno
stopnjo
Socialna odprtost
Motivacija učenca in vedoželjnost
Sposobnosti učenca
Kulturne razlike
Dodatno delo učitelja
Posluh za učenje jezika
Doživljanje preselitve
Delo svetovalne delavke

OŠ REKA
OŠ GOZD
R SD U R SD U
1 2 1 1 2

Vsota odgovorov

3

Skupaj šola

1
1
1
1

1

1
2 1
1
1
1

1
2
2
1
1

7 5

13

1

2

1

3

3

10 5

2

19

2

1

1

1
1
1
1
4

Skupaj vsi
R SD U
2 2 6

1
1

1
1
3

OŠ GORA
R SD U
1
2

19

1
2
2
2
1

1
1
1
2
1

12 13

1
1
1
1

9

2
4
4
3
3
3
2
1
1
29

51

Legenda: R – ravnatelj, SD – svetovalne delavke, U – učiteljice

Pri kategorijah, ki jih je bilo na vprašanje o vplivih na šolsko uspešnost moč
prepoznati v odgovorih intervjuvanih, je zanimivo to, da je večina le-teh vezana na
značilnosti samega novopriseljenega učenca (npr. starost, sposobnosti, socialna
odprtost, motivacija za učenje, posluh za učenje jezika, doživljanje preselitve) oz. na
neke objektivne danosti (npr. kulturne razlike) ter značilnosti družine. Med izrazitimi
vplivi, ki so vezani na dogajanje v šoli, se pojavita dva, to je dodatno delo učitelja (trije
odgovori) in delo svetovalne delavke (en odgovor).
2.4.4.1.

Učiteljice o vplivu na šolsko uspešnost novopriseljenih

učencev
Za večino (šest) učiteljic (glej tretji pod-stolpec stolpca 'Skupaj vsi') je
najpomembnejši dejavnik šolske uspešnosti družina, razgledanost njenih družinskih
110

članov, njihova pričakovanja, pomoč učencu in odnos do šole. Nadalje so s po štirimi
odgovori učiteljice izpostavile kategoriji socialna odprtost ter motivacija učenca za
učenje in vedoželjnost. Kulturne razlike, sposobnosti učenca ter dodatno delo učitelja so
kategorije s tremi odgovori, ter z dvema odgovoroma pomen zgodnejše vključitve na
razredno oz. predmetno stopnjo in posluh za učenje jezika. Enkrat se je v odgovorih
učiteljic pojavila kategorija doživljanje preselitve in enkrat delo svetovalne delavke. Tudi
pri tem vprašanju je v odgovorih učiteljic mogoče prepoznati večji nabor kategorij v
primerjavi z odgovori ravnateljev in svetovalnih delavk.
Izbor značilnih odgovorov:
»Mislim, da je tukaj ogromno faktorjev. Od razgledanosti družine, ambicioznosti
družine, ker so nekateri izobraženci … vedoželjnost otrok, koliko je otrok vključen v
družbo, koliko se sprosti in koliko se sploh začne pogovarjat s sovrstniki.« (Učiteljica
Milena z OŠ Reka)
»Na razredni stopnji, prej pride, lažje je: prvi, drugi razred. To potem skoraj ne
veš več, ko pride v četrti, peti. Na predmetni stopnji je pa velik problem, ker tam je pa
izrazoslovje, terminologija tako zapletena, da ta otrok nikakor ne more delat, ker nima
osnov jezika.« (Učiteljica Marjetka z OŠ Gora)
»Njihova motivacija je večja. Edison se je recimo hitro naučil jezika, ker ni hotel
ponavljat.« (Učiteljica Branka z OŠ Gozd)
»Vse je povezano in še sposobnosti učenca.« (Učiteljica Marjetka z OŠ Gora)
Učiteljica Anja z OŠ Reka je poudarila tudi razlike med kulturami »Če pride iz tega
šiptarskega dela Makedonije, so potem tudi bolj versko šiptarji: kjer žena nima 'prava
glasanja' v tem stilu in tudi zelo malo poudarjajo znanje otroka. In eni imajo tipično
žensko-moške poglede, ženska je za štedilnik, v tem stilu … Imamo eno družino, kjer sta
fanta relativno v redu, punce pa so vse po spisku slabe. Tudi zanemarjene so, tudi
zaudarjajo, imajo neurejene zobe, skratka vsesplošna beda je.«
»Je pa tudi na učitelju veliko, ker tisti, ki takega otroka dobi, ima dodatno delo.«
(Učiteljica Tanja z OŠ Gora)
»Tista punčka je bila na glasbenem področju nadarjena, potem je hodila v
glasbeno šolo. Imela je posluh in se je hitro naučila jezik.« (Učiteljica Magda z OŠ Gozd)
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»Kakšni se ne vklopijo tako hitr, pa imajo mogoče še kakšno nostalgijo in sploh so
bili tle proti svoji volji gor pripeljani. In tako nimajo interesa in je tudi napredovanje
težje.« (Učiteljica Branka z OŠ Gozd)
»Pa tudi svetovalna služba na tem dela res veliko.« (Učiteljica Karmen z OŠ Gozd)
2.4.4.2.

Ravnatelji in svetovalne delavke o vplivu na šolsko

uspešnost novopriseljenih učencev
Pestrost kategorij, ki jih je bilo mogoče prepoznati v odgovorih ravnateljev in
svetovalnih delavk, je pri tem vprašanju bistveno večja kot pri ostalih. Za svetovalne
delavke (glej drugi pod-stolpec) se zdi najpomembnejša kategorija čim zgodnejša
vključitev na razredno oz. predmetno stopnjo, saj so jo omenili na vseh treh šolah. Na
dveh šolah so svetovalne delavke omenile vpliv družine na šolsko uspešnost, po enkrat
pa se pojavijo kategorije kulturne razlike, motivacija za učenje, dodatno delo učitelja in
sposobnosti učenca.
Zanimivo, da so ravnatelji (glej prvi pod-stolpec) pogosteje od ostalih pedagoških
delavcev izpostavili socialno odprtost (vsi trije ravnatelji). Posluh za učenje jezika, vpliv
družine in vključitev na razredno oz. predmetno stopnjo so kategorije, ki so se pojavile
po dvakrat. Po enkrat ravnatelji omenjajo kulturne razlike, sposobnosti učenca, dodatno
delo učitelja in doživljanje preselitve v Slovenijo.
Izbor značilnih odgovorov:
»Zelo važno je kaj delajo doma z njim. Če je družinski interes, bo otrok uspešen.
Ni nujno od statusa in izobrazbe. To je tisto, kar imaš notri v sebi ali pa nimaš.«
(Svetovalna delavka z OŠ Gozd)
»Ti, ki pridejo na razredno stopnjo, lahko nadoknadijo primanjkljaj, imajo le eno
učiteljico, ki z njimi cel dan dela, spremlja učenca vse učne ure, ve, kako učenec
napreduje in ga počasi uvaja. Imajo opisno ocenjevanje in se imajo čas naučiti jezik. Zdaj
pri starejših pa je že veliko snovi, ki je ne morejo usvojiti, ker niti jezika ne znajo, pa še
učitelj je vsako uro drug.« (Svetovalna delavka z OŠ Gora)
»Ti učenci razmeroma niso tako odprti in živijo v enem svojem svetu, pa več ali
manj ne najdejo stika. In eno predavanje učitelja, strokovno delo ne more presečt enih
odnosov, ki jih imajo učenci v razredu.« (Ravnatelj OŠ Gora)
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»Ena deklica, ki smo jo imeli, je izdelala s samimi petkami, za deveti razred je
izjemne pohvale dobila. Je bila pa zelo motivirana in pripravljena zelo veliko narediti.«
(Svetovalni delavki z OŠ Reka)
»Važno je, koliko je sam sposoben.« (Svetovalna delavka z OŠ Gozd)
»V bistvu od kod prihaja je ena od stvari: ti ki prihajajo iz Albanije, imajo več
težav, kot tisti iz Makedonije. Makedonci več sprašujejo, se bolj zanimajo, ker Kosovo je
pa drug svet. Tukaj je dejansko kultura, da pač otrok ne hodi v šolo, da to ni pomembno.
Bodo že v šoli naredili vse.« (Svetovalna delavka z OŠ Gozd)
»Se mi zdi, da učiteljice same veliko delajo. Tako da tistega neuradnega,
'nezabeleženega' je pač največ. Več, kot tistega uradnega. Je pa seveda odvisno od
učiteljice, saj ljudje smo različni.« (Svetovalna delavka z OŠ Gora)
»To je pa čisto odvisno od vsakega posameznika, kako hitro bo jezik osvojil.
Koliko ima posluha.« (Ravnatelj OŠ Reka)
Ravnatelj z OŠ Gozd poudari, da je pomembno tudi, s kakšnim odnosom je
učenec prišel v Slovenijo: »Imeli smo učenca, ki je prišel s težkim srcem, je bil iz svojega
okolja iztrgan in se ni nikakor mogel vklopit in dela zelo težko. Ni napredka, ker je skoz z
mislimi nekje drugje.«
2.4.4.3.

O vplivih na šolsko uspešnost novopriseljenih učencev po

posameznih šolah
Na OŠ Reka (glej prvi stolpec) so najpogosteje (trije odgovori) izpostavili socialno
odprtost novopriseljenega učenca in vpliv družine. Pri doseganju uspeha v šoli je
pomembno, kako se znajo in zmorejo vključevati med ostale učence ter kakšen odnos
imajo starši do šolanja. Izpostavili so tudi motivacijo učenca, njegovo vedoželjnost in
sposobnosti. Svetovalni delavki tudi menita, da čim mlajši je učenec ob vključitvi v
osnovno šolo, tem lažje se bo vključil in tem lažje dosegal dober šolski uspeh. Zanimivo
pa je, da je ravnatelj te šole poudaril, da starost ne vpliva na uspeh. Ravnatelj je
izpostavil posluh za učenje jezika, ena učiteljica pa je izrazila kot pomembne tudi
kulturne razlike.
Na OŠ Gozd (glej drugi stolpec) so najpogosteje kot vpliv na učno uspešnost
omenili vlogo družine (štirje odgovori), nadalje pa je tri odgovore prejela kategorija
socialna

odprtost.

Po

dva

odgovora

so

prejele

kategorije

vključitev

na
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razredno/predmetno stopnjo, motivacija učenca za delo in vedoželjnost, posluh za
učenje jezika ter doživljanje preselitve. Dve učiteljici sta omenili, da imata izkušnje, ko je
bil učenec sam zelo motiviran, da napreduje, ter je vložil tudi veliko truda v
napredovanje v šoli. Zanimivo, da so kategorijo doživljanje preselitve omenili le
pedagoški delavci na tej šoli. Ravnatelj je povedal, da imajo izkušnjo z učencem, ki ni
želel ostati v Sloveniji in se tudi ni trudil za šolski uspeh. Ena učiteljica je imela dobro
izkušnjo z učenko, ki se je izredno hitro naučila slovenskega jezika ter bila tudi učno
uspešna. Povedala je, da je, poleg podpore družine, učenka imela tudi dober posluh za
glasbo in je morda zaradi tega hitreje napredovala tudi pri jeziku. Ena učiteljica pa
izpostavi tudi dodatno delo svetovalne delavke. Svetovalna delavka je poudarila razlike
med učenci glede na njihove sposobnosti ter tudi kulturne razlike, le-te pa pogosto
vplivajo na odnos družine do šole.
Na OŠ Gora (glej tretji stolpec) so vsi pedagoški delavci izpostavili dve kategoriji:
pomen vključitve učenca na razredno stopnjo oz. čim zgodnejši prihod v šolo ter
dodatno delo učitelja. Nadalje so trikrat omenili vlogo družine in kulturne razlike. Dva
odgovora so namenili sposobnostim učenca, po enega pa socialni odprtosti, motivaciji
učenca in njegovi vedoželjnosti, ena učiteljica je izpostavila tudi posluh za učenje jezika.
Na OŠ Reka in OŠ Gozd so pedagoški delavci najbolj enotno izpostavili socialno
odprtost učencev, na vseh treh pa so poudarili vlogo družine. Edino na OŠ Gozd so
izpostavili kategorijo učenčevega doživljanja preselitve v smislu zavračanja. Na OŠ Gora
so vsi pedagoški delavci poudarili vpliv dodatnega dela učitelja in so skupno zastopali
stališče, da je starost novopriseljenega učenca za lažje napredovanje pomemben
dejavnik.

2.4.5 Oblike pomoči, ki bi jih novopriseljeni učenci še potrebovali
Na vprašanje, katere oblike pomoči bi novopriseljeni učenci še potrebovali, se je
najpogosteje (glej zadnji stolpec 'Skupaj vsi' v tabeli 8) pojavila kategorija, da bi bilo za
novo priseljene učence nujno potrebno učenje slovenskega jezika že pred prihodom v
šolo oz. razred (osemkrat). Da bi bilo potrebno tudi za starše zagotoviti sistematično
učenje slovenskega jezika je kategorija, ki se je pojavila šestkrat. Nadalje se je pojavila
ideja, da bi bil potreben dodaten učitelj za delo z novopriseljenimi učenci na šoli
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(štirikrat). S po dvema odgovoroma sledita kategoriji, da je potreben daljši čas za
uvajanje za novopriseljene učence ter da bi šole potrebovale dobro sodelovanje z
Ministrstvom, odgovornim za osnovno šolstvo, njihove takojšne odgovore za hitro
reševanje konkretnih težav in zapletov. S po enim so bile zabeležene še kategorije, da bi
bil (občasno) potreben tudi prevajalec za uspešno komunikacijo s starši, da bi bilo
potrebnih več ur za učenje oz. pomoč za učence pri različnih predmetih ter da bi se
morali novopriseljeni učenci slovenščino učiti tudi izven šole.

Tabela 8: Oblike pomoči, ki bi jih novopriseljeni učenci še potrebovali

Osnovna šola
OŠ REKA
Kategorija
/
intervjuvanci
R SD U
Učenje SLJ pred prihodom v razred
1 2
Učenje SLJ za starše
1
Dodaten učitelj za novopriseljene
1
učence
Daljši čas za uvajanje
1
Reševanje konkretnih težav – odgovori
z ministrstva
Prevajalec za komunikacijo s starši
Več ur za učenje pri različnih
predmetih
Učenje SLJ tudi izven šole
1
Vsota odgovorov

2

Skupaj šola

3
7

OŠ GOZD
R SD U
1 1
1 1 1
1
1

OŠ GORA
R SD U
1
2
1
1
1

Skupaj vsi
R SD U
1 2 5
3 1 2
2 1 1

1

1
1

1
2

2 3

1

1

1

1

1
1

2
9

4 5

1

3 10

9

6

9

25

Legenda: R – ravnatelj, SD – svetovalne delavke, U – učiteljice, SLJ – slovenski jezik

2.4.5.1.

Učiteljice o oblikah pomoči, ki bi jih novopriseljeni učenci

še potrebovali
Največ učiteljic je izrazilo mnenje, da bi se morali učenci učiti slovenski jezik že
pred prihodom v razred (pet odgovorov), dvakrat se je pojavila ideja, da bi se morali tudi
starši učiti slovenski jezik in po enkrat, da bi bil potreben dodaten učitelj za
novopriseljene učence ter da bi bilo potrebno nameniti več ur za učenje pri posameznih
predmetih.

115

Pri tem vprašanju intervjuvane učiteljice niso nanizale veliko oblik pomoči, ki bi
jih novopriseljeni učenci potrebovali, temveč so si v razmišljanju dokaj enotne: več
pomoči pri usvajanju slovenščine tako učencem kot staršem novopriseljenih.
Izbor značilnih odgovorov:
»Jaz, ko bi prišli v Slovenijo, bi jim dala štirinajst dni nujen pouk slovenščine,
najmanj, preden bi sploh v razred stopili.« (Učiteljica Anja z OŠ Reka)
»Pri učenju slovenskega jezika bi bilo potrebno tudi starše vključit zraven, da so
potem tudi oni sposobni doma učencu pomagat.« (Učiteljica Marjetka z OŠ Gora)
»Mislim, da bi morali imeti še kakega učitelja več, da bi z njimi delal in ne samo
slovenščino. Vse, da bi mu pomagal in se z njim učil. Ne da bi ta učenec imel več ur,
vendar da bi ga tako, kot je dodatna strokovna pomoč, iz redne ure vzel in takrat z njim
delal neke stvari dodatno.« (Učiteljica Branka z OŠ Gozd)
»Jaz samo vem, da ima on dve uri slovenščine na teden, da ima določeno pomoč.
Aha, za matematiko nima nič, matematiko se midva sama učiva. Pa bi bilo prav, da bi si
učitelji razdelili še nekaj ur pri drugih predmetih.« (Učiteljica Branka z OŠ Gozd)
2.4.5.2.

Ravnatelji in svetovalne delavke o oblikah pomoči, ki bi jih

novopriseljeni učenci še potrebovali
Ravnatelji so pri tem sklopu navedli največ različnih kategorij. Vsi so omenili
učenje slovenskega jezika za starše. Nadalje sta po dva ravnatelja odgovorila, da bi bil
potreben dodaten učitelj za novopriseljene učence ter da bi potrebovali več konkretnih
odgovorov z ministrstva. Enkrat pa so omenili tudi potrebo po učenju slovenskega jezika
učencev pred prihodom v razred, daljši čas za uvajanje za novopriseljene učence ter
obvezno učenje slovenskega jezika tudi izven šole.
Tudi svetovalne delavke so najpogosteje (dvakrat) odgovorile, da bi bilo
potrebno predhodno učenje slovenskega jezika za novopriseljene učence, s po enim
odgovorom pa, da bi se tudi starši morali učiti slovenski jezik, da bi bil potreben dodaten
učitelj za novopriseljene učence, da učenci potrebujejo daljši čas za uvajanje ter da bi bil
potreben prevajalec za komunikacijo s starši.
Iz odgovorov vodstev šol in svetovalnih delavk se da razbrati, da se zavedajo
sistemske neurejenosti področja šolanja novopriseljenih učencev ter na tem mestu še
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pričakujejo spremembe. Jasno so tudi izpostavili stvari, ki jih motijo in bi jih po njihovem
mnenju ministrstvo še moralo sistemsko urediti.
Izbor značilnih odgovorov:
»Ker bi bilo prav, da se učijo slovenščino še nekje drugje, predvsem pa tudi starši.
Ker doma dela s tem otrokom mama, mama pa ne zna slovensko in obvezno bi se morali
učiti slovensko, tudi družina, če ne znajo govoriti.« (Ravnatelj OŠ Reka)
»Mi imamo preko javnih del delavca, ki individualno dela z njimi. Ker tam je le
individualen stik, je vedno ena in ista oseba in je napredek. Ta tudi poišče učitelja, se
dogovarja z njim, kaj bo učenec vprašan, kje naj utrjujeta. In je zelo dobrodošlo imeti
nekoga, ki se z učitelji dogovarja, je neka vez med učenci in učitelji in bi bilo zelo
dobrodošlo, da bi imeli na šoli neko tako osebo, ki bi skrbela samo za to skupino tujcev.«
(Ravnatelj OŠ Gozd)
»Za otroke bi bilo dobro uvajalno obdobje enega leta. S tem, da bi bilo to na eni
strani učenje slovenščine, na drugi pa nadomeščanje primanjkljajev, ki jih imajo v
znanju. Prilagajanje in socializacija. Pa tudi zmanjšati število ocen ali pa sploh ne
ocenjevanja neko določeno obdobje.« (Ravnatelj OŠ Gora)
»Ko imamo problem, vprašanja, pričakujemo konkretne odgovore z ministrstva.
Ampak jih ni. In potem se vsaka šola po svoje nekaj matra, namesto da bi dobili
pravočasno odgovor od tistih, ki so za to zadolženi. Je pa treba iskat rešitve, se pravi
takoj, ko je problem, pričakujemo od vseh, ki so pristojni, da sodelujejo: od ministrstva,
centra za socialno delo, predavateljev. Sej nikoli nam ni noben zavrnil nasveta, ampak
niso bili pa dovolj konkretni. Žal dobivamo samo ustne odgovore in zelo posredne ter
nikoli direktnega odgovora na vprašanja. Sej, po svoje jih razumem. Včasih je problem,
da oni dajo tak pisni odgovor, potem pa ta odgovor zaokroži po vseh šolah v Sloveniji in
morda ta odgovor ni najboljši.« (Ravnatelj OŠ Gora)
»Govorilo se je, da naj bi se vsi pred vstopom v šolo učili slovenskega jezika,
ampak s tem ni nič. To bi bilo drugače izvrstno. Da bi že znali, ne da z nule tukaj
štartajo.« Svetovalna delavka z OŠ Gozd. O učenju slovenščine za učence in starše pa
pravi »… zelo pomembno je, da so tudi starši vključeni. Edino takrat je lahko večji
napredek. Tam, kjer niso, se tudi kaže slabši napredek učencev.«
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»Prav bi bilo, da bi bila ena skupinica in da se ta skupinica samo slovenščino uči
en let, da je poseben učitelj za te. In šele potem, da se jih v razred vključi. Tako postopno,
da se jih vključuje k posameznim uram.« (Svetovalni delavki z OŠ Reka)
»Za starše bi bilo zelo dobro, če bi imeli na voljo kakšnega prevajalca. Zdaj
mame pa ne pridejo v šolo, ker ne razumejo in se mi zdi, jaz mislim, da bi bilo otrokom
veliko lažje, da bi bolje napredovali, če bi mame prišle.« (Svetovalna delavka z OŠ Gora)
2.4.5.3.

O potrebnih oblikah pomoči novopriseljenim učencem po

posameznih šolah
Na OŠ Reka (glej prvi stolpec) je ravnatelj (glej prvi pod-stolpec) najprej omenil,
da bi se novopriseljeni učenci morali učiti slovenski jezik tudi izven šole, zdelo pa se mu
je pomembno, da bi omogočili tudi učenje slovenskega jezika za starše. Svetovalni
delavki sta poudarili, da bi morali učenci, preden stopijo v razred, na tečaj slovenskega
jezika, vendar pa bi bilo dobro, da bi ta potekal na šoli. Omenili pa sta, da bi bilo
potrebno enoletno uvajanje v skupini samo novopriseljenih učencev s posebnim
učiteljem. Tudi obe učiteljici sta izpostavili, da bi morali učenci na tečaj slovenskega
jezika pred prihodom v razred, saj bi tako lažje sledili pouku in hitreje napredovali. Vsi
sodelujoči v intervjuju na tej šoli so se tako rekoč osredotočali predvsem na
problematiko učenja slovenskega jezika.
Na OŠ Gozd (glej drugi stolpec) je ravnatelj izpostavil dobro prakso, ki so jo v
preteklih letih že imeli na šoli, z učenjem slovenskega jezika za starše, predvsem za
mame, ki ne hodijo v službo. Omenil je tudi pomen dodatnega učitelja – ta je trenutno
na voljo prek javnih del, ki pomaga učencem pri vseh predmetih in se dogovarja s
posameznimi učitelji o učnem napredku in primanjkljajih novopriseljenega učenca.
Poudaril pa je tudi, da se ne poslužujejo dovolj pomoči, ki jo nudi Zavod za šolstvo in
Ministrstvo za šolstvo (izobraževanja za učitelje, iskanje konkretnih odgovorov,
delavnice za učence), ter da bi bilo to tudi v prihodnje pomembno. Učiteljice so
izpostavile različne vidike. Učiteljica razredne stopnje je omenila pomen dodatnega
učenja slovenščine za starše, saj le tako ti lahko pomagajo otroku. Ni pa se ji zdelo
pomembno, da bi se učenci učili slovenski jezik pred prihodom v razred, saj je predvsem
v prvem razredu, kjer poučuje, dovolj socialnih iger in dejavnosti, ki omogočajo učencu
postopno učenje jezika. Učiteljica na predmetni stopnji pa je poudarila, da bi bilo
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obvezno učenje slovenskega jezika pred prihodom v razred, saj se sicer učenec počuti
izredno izgubljen in nemočen ter niti najmanj ne more slediti pouku. Druga učiteljica s
predmetne stopnje je omenila, da bi bila tudi zelo dobrodošla pomoč dodatnega
učitelja, ki bi skrbel za novopriseljenega učenca in se dogovarjal z ostalimi učitelji o
njegovem napredku. Doda, da ima učitelj razrednik veliko obveznosti in težje sledi
učnemu in jezikovnemu napredku novopriseljenih učencev. Omenila pa je tudi, da bi
bilo dobro, da bi bilo še nekaj dodatnih ur namenjenih tem učencem – ne samo za
učenje slovenščine, temveč tudi za ostale predmete.
Na OŠ Gora (glej tretji stolpec) je ravnatelj izpostavil veliko skrb za
novopriseljene učence ter neenakovreden položaj, v katerega so postavljeni ob prihodu
v Slovenijo. Izredno pomembno se mu zdi učenje slovenskega jezika pred prihodom v
razred, predvsem na predmetni stopnji. Nadalje si zelo želi, da bi imeli ure slovenskega
jezika, ki bi bile namenjene tudi staršem teh otrok. Omenil je tudi dodatnega učitelja, ki
bi te otroke stalno spremljal, spremljal njihove uspehe in pomagal ob neuspehih. Zdi se
mu absolutno prekratek čas za uvajanje v razred, predvsem z vidika ocenjevanja. Omenil
je tudi, da bi bilo dobro imeti možnost, da ti učenci napredujejo z manjšim število ocen.
Izrazil pa je tudi nezadovoljstvo nad odgovori z Ministrstva za šolstvo. Pogosto se obrača
nanje z različnimi dilemami, vendar večinoma prejema le ustne odgovore, ki pa niso
dovolj verodostojni oziroma z njimi težko utemeljuje posamezne odločitve v zvezi z
reševanjem dilem novopriseljenih učencev. Svetovalna delavka je omenila, da bi bilo
dobro, da bi imeli možnost prevajalca na šoli za komunikacijo s starši, predvsem z
mamami, saj so one tiste, ki so v večini primerov doma (nezaposlene) in bi imele čas
priti na govorilne ure in sodelovati s šolo ter pomagati učencu pri vključevanju v novo
šolsko okolje. Ker pa ne znajo slovensko, tega ne zmorejo. Učiteljici sta omenili, da bi
bilo potrebno sistematično učenje slovenskega jezika za novopriseljene učence preden
prvič stopijo v razred. Poleg tega je ena učiteljica tudi omenila, da bi bilo prav, da bi se
tudi starši morali obvezno učiti slovenski jezik, saj bi tako lahko pomagali učencem.
Iz analize odgovorov na izpostavljeno vprašanje je precej očitno, da pedagoški
delavci na šolah iščejo rešitve predvsem v trenutno aktualnem šolskem sistemu, ki naj bi
poskrbel tako za predhodno učenje slovenskega jezika kot tudi omogočil učenje
slovenskega jezika staršem novopriseljenih učencev oziroma preskrbel dodatne učitelje.
Nobeden pa ni izpostavil, kaj bi lahko v obstoječem sistemu spremenili, npr. možnost
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dodatnih usposabljanj učiteljev, ki se soočajo s težavami ob vključevanju
novopriseljenih, ali pa zmanjšan normativ, ali možnost razpolaganja z nekim fondom ur
na vsaki šoli za individualno delo z učenci, ki se soočajo s težavami pri učnem
napredovanju ali socialni izključenosti. Nihče od intervjuvanih ni omenil, da bi bilo
potrebno za boljše napredovanje učencev razmisliti o poučevanju njihovega maternega
jezika, kar kaže na pomanjkljivo seznanjenost pedagoških delavcev s to tematiko.
Na vseh treh šolah poudarjajo predvsem učenje slovenskega jezika, bodisi pred
vstopom v šolo, učenje slovenskega jezika za starše ali možnost učenja izven šole.
Največ empatije je v svojih odgovorih izražal ravnatelj OŠ Gora, ki je večkrat poudaril, da
učitelji moramo ravnati v dobro učencev in moramo iskati rešitve za njihovo situacijo.
On je tudi izpostavil največ oblik pomoči, ki bi jih novopriseljeni učenci in njihovi starši
morali biti deležni.

2.5 Izsledki raziskave – odgovori staršev
Odgovori staršev so predstavljeni po vprašanjih, ki sem jim jih zastavila. Tako so
predstavljeni razlogi za prihod v Slovenijo in pričakovanja od bivanja v Sloveniji, kulturne
razlike, ki jih zaznavajo (če jih) pri življenju v Sloveniji in načini vključevanja v slovensko
družbeno okolje ter pričakovanja od slovenske šole. Odgovore oziroma kategorije sem
oblikovala po transkripciji intervjujev. Podatki so skupno predstavljeni v tabeli in nadalje
opisani po posameznih šolah, dodala pa sem tudi izbor značilnih odgovorov glede na
kategorije.

2.5.1 Razlogi za prihod in pričakovanja od bivanja v Sloveniji
Tabela 9: Razlogi staršev za prihod v Slovenijo

Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Delo, boljši zaslužek
Šolanje otroka
Zdravstveni razlog

3
1

2

4

9
1
1

Skupaj šola

4

4

11
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1
3

Večina staršev (devet odgovorov), je kot razlog za prihod navedla delo, službo,
boljši zaslužek in boljše življenje. Ena oseba je poleg tega izpostavila tudi šolanje otroka.
Ena oseba pa je kot razlog navedla boljšo zdravstveno oskrbo za ženo.
Na OŠ Reka so vse tri mame poudarile, da so prišle zaradi želje po boljšem
življenju in zaslužku. Vanjina mama je kot prvi razlog navedla šolanje za otroka z
Downovim sindromom, nadalje pa tudi boljši zaslužek v Sloveniji.
Na OŠ Gozd sta obe mami odgovorili, da so prišli, ker so bile plače v matični
državi, v Makedoniji, zelo nizke in so živeli v revščini. Eksonin oče pa je kot razlog
navedel ženine zdravstvene težave. Nadalje pa se je on odločil ostati tu tudi zaradi
šolanja otrok, saj meni, da so naše šole bolj primerljive s tujino po prepoznavnosti in
kakovosti, ter tako odpirajo več možnosti za zaposlitev kot v njegovi matični domovini.
Starši z OŠ Gora so na vprašalnikih vsi zapisali, da so prišli zaradi službe oz. zaradi
dela.
Izbor značilnih odgovorov:
»Delo, služba.« (Oče z OŠ Gora)
»Pošto imam jednog bolesnog otroka, ima Downov sindrom, i onda, zbog njega
sam došla najviše. Što se tiče plate ali što se tiče školovanja, dece, više uslova … Ipak
dole to, šta znam, nije imala deca bodučnosti mislim. Tako, da sam najviše došla zbog
tog mladžeg.« (Starši Vanje z OŠ Reka)
Eksonin oče (z OŠ Gozd) pove, da z ženo deset let nista mogla imeti otrok. Zato
se je odločil priti v Slovenijo, ker »Mislim, medicina je več razvita tukaj, kot pri nas dol
na Kosovo. In tako smo odločil, da prihajamo tle. Smo šli v obisk kod zdravnika in je reku:
'Ja, bote imal, kako da ne.' Ker pri nas so zdravnik rekli da tko, da težko. Tukaj pa:' Bote,
kako da ne!'«
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Tabela 10: Pričakovanja staršev od bivanja v Sloveniji

Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Uspeh otrok v šoli
Lepšo prihodnost zase in za otroke
Zaposlitev, višji zaslužek
Vključitev v slovensko družbo
(zase, za otroke)
Slovensko državljanstvo

1
1
1

1
2
1

3
2
1
2

5
5
3
2

1

2

Skupaj glede na šolo

4

9

17

1
4

Pričakovanja staršev od bivanja v Sloveniji so najpogosteje povezana z uspehom
otrok v šoli ter lepšo prihodnostjo zase in za otroke (petkrat). Trije starši so omenili tudi
zaposlitev in prednosti povezanimi z možnostjo pridobitve višjega zaslužka, dva pa sta
poudarila vključitev v slovensko družbo. Dve osebi pričakujeta tudi slovensko
državljanstvo.
Na OŠ Reka Markova mama izpostavi, da pričakuje, da bo sin v šoli uspešen,
nadalje ena mama pričakuje lepšo prihodnost zase in za otroke. Vanjina mama pa izrazi
tudi možnost zaposlitve in višji zaslužek kot v domači državi ter da pričakuje tudi
slovensko državljanstvo.
Tudi na OŠ Gozd ena od mam pričakuje uspeh njene hčerke v šoli, nadalje sta dva
starša izrazila upanje za lepšo prihodnost zase in za otroke, ena od mam pa tudi, da
najde zaposlitev in višji zaslužek.
Na OŠ Gora so trije starši izrazili pričakovanje, da bodo učenci v šoli uspešni, dva
starša lepšo prihodnost zase in za otroke. Eden je izpostavil, da od bivanja v Sloveniji
pričakuje višji zaslužek. Zanimivo, dva starša sta zapisala, da želijo vključitev v slovensko
družbo, tako zase kot za otroke ter eden, da od bivanja v Sloveniji pričakuje slovensko
državljanstvo. Najbolj številčni so bili ravno pisni odgovori staršev z OŠ Gora.
Izbor značilnih odgovorov:
»Za otroka si želim, da naredi šoli in se nauči dobro slovenskega jezika.« (Oče z
OŠ Gozd)
»Da ostanemo tu. Da Ivica bode dobra u školi i da jaz imam službu. Da, tu nam je
lepše.« (Mama Ivice z OŠ Gozd)
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»Pa sam prišla, v Bosni nisam imala službu, tak smo prišli, jednostavno zbog
boljeg života. … Ja, bolji život. Sam prišla ja tuki, sam počela, da delam, sam videla, da
mi je lepše, da mi je bolje, da su bolji uslovi. Pričakujem precej, ker ovaj, mislim, da če mi
bit tudi boljše. Zaradi dela, zaradi vsega.« (Mama Marka z OŠ Reka)
»Čez čas si predstavljam, da moji otroci priključijo v slovensko družbo.« (Oče z OŠ
Gora)
»Pričakujemo, da bomo dobili državljanstvo v Sloveniji.« (Oče z OŠ Gora)

Za večino staršev je razlog za prihod v Slovenijo ekonomski. Predvsem so prišli
zaradi slabih življenjskih pogojev v matični državi in v upanju na boljše. Tako so dokaj
polni optimizma v pričakovanju boljšega življenja, čeprav nekateri razkrijejo, da živijo
tudi tu v Sloveniji v zelo slabih razmerah (veliko ljudi v majhnih garsonjerah). Starši
imajo največ pričakovanj glede šolanja in napredovanja otrok ter upajo na lepšo
prihodnost zase in za otroke. Zanimivo, da ni na prvem mestu želja po višjem zaslužki,
temveč socialni vidik: vključiti se v družbo in napredovati po socialni lestvici.

2.5.2 Kulturne razlike in način vključevanja v slovensko družbeno
okolje
Tabela 11: Kulturne razlike med življenjem v matični državi novopriseljenih in v Sloveniji
Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Drugačna kultura

1

3

4

Odprtost ljudi, prijaznost

3

3

Ni kulturnih razlik

2

1

Manj druženja, sprostitve

1

1

2

Težave z jezikom

1

1

2

Skupaj glede na šolo

4

6

4

3

14

Na vprašanji »Kaj Vas je v Sloveniji najbolj presenetilo/se najbolj razlikuje od
Vaših navad/življenja/kulture?« ter »Kaj Vam je bilo najtežje sprejeti v življenju/navadah
tu v Sloveniji?« so starši najpogosteje izpostavili, da obstajajo kulturne razlike med
življenjem v njihovi matični državi in v tu ter večjo odprtost in prijaznost ljudi v Sloveniji.
V odgovorih treh staršev pa je bilo mogoče opaziti, da ne prepoznavajo kulturnih razlik.
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Nadalje sta enakovredno po dve osebi omenili, da je v Sloveniji manj druženja in
sprostitve in da imajo težave z jezikom.
Na OŠ Reka dve mami izpostavita, da ni kulturnih razlik med življenjem v matični
državi in v Sloveniji. Ena pa pove, da je opazila v Sloveniji manj druženja in sprostitve,
omeni pa tudi težave z jezikom.
Na OŠ Gozd so vsi trije starši izpostavili večjo odprtost in prijaznost ljudi. Nikova
mama je izpostavila, da je tu manj druženja med ljudmi in da je drugačna kultura, oče pa
je omenil, da ima tudi po več letih še vedno težave z jezikom.
Pisni odgovori staršev z OŠ Gora na vprašanje kulturnih razlik so spadali v dve
kategoriji. Ena oseba je napisala, da so navade v Sloveniji in kultura zelo podobne
njihovim, ostali so napisali, da se razlikujejo. Natančnejši odgovorov, kaj se razlikuje,
niso podali.
Izbor značilnih odgovorov:
Nikova mama (z OŠ Gozd) o kulturi v Sloveniji pravi »ljudi so pa ... to me je
presenetilo, drugač so. Pri pristopu, a me zastopiš, da ti pomaže, ne. Kad greš v trgovino,
to mi je čudno, kot da te poznaju leta in leta. Kad je otrok moj tukaj bio in je prišel v šolo,
ko sem imela cajt sem prišla, i razredničarka, je bila prijazna kot da me zna leta in leta.«
»Kultura je drugač.« (Oče z OŠ Gora)
»Ni bilo kulturnih razlik. Jedino jezik malo problem, inače drugo.« (Vanjina mama
z OŠ Reka)
»Mi govorimo više, ali tu malo so zatvorane ljudi. Ne druži se mnogo.« (Ivičina
mama z OŠ Gozd)
Eksonin oče pove, da je imel težave z učenjem jezika »Naš jezik čist drugači je, a
veš. Lahko da rečem, da nobena beseda ni podobna kot slovenski jezik, a veš. In početek,
veš, je zelo težko.«
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Tabela 12: Načini vključevanja staršev v slovensko družbeno okolje
Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Spoznati ljudi prek dela, službe

1

3

3

7

Prek šole

1

1

Še nisem imela priložnosti, še nimam
službe
V kraju, kjer živim

1

Skupaj glede na šolo

3

2
1

4

1

1

4

11

Večina staršev (sedemkrat) je na vprašanji »Kje se srečujete z drugimi kulturami?
Kje spoznavate ljudi, ki v Sloveniji živijo?« odgovorila, da pridejo v stik s Slovenci v službi.
Dve mami sta izpostavili, da spoznavata ljudi v šoli (starši sošolcev), ena je odgovorila,
da še ni dovolj dolgo v Sloveniji, da bi s kom navezala stike, eden od očetov pa je
napisal, da jih spoznava v kraju, kjer živi.
Na OŠ Reka so starši izpostavili vsak svoj način, spoznavanja ljudi. Ena mama je
omenila, da jih spozna prek službe, ena prek šole – starši drugih otrok, ena pa je
izpostavila, da še ni imela priložnosti, saj je še prekratek čas v Sloveniji.
Na OŠ Gozd so vsi starši povedali, da spoznajo ljudi prek službe, Ivičina mama pa
je dodala tudi, da se bolje pozna tudi z nekaterimi starši sošolcev.
Na OŠ Gora so trije starši zapisali, da spoznajo ljudi predvsem prek službe, eden
pa je napisal, da jih spozna v okolici, kraju kjer živi.
Izbor značilnih odgovorov:
»Tak kak sem ja prihvatila ljude, tak su oni mene. Mi je tako lijepo. Imam službi i
mi je tako lijepo. Tu čistim en blok in jedne pisarne. Tu su pravi ljudi, prvo su me primili.
Ja sad kad delam u jednim pisarnama, sve ljudi obrazovani, znači svi su obrazovani i oni
su mene tako primili lijepo i oni cjene moj jezik i ja učim malo slovenski ali znači ljudima
je najbitnija kultura in ako se ti okudit tako do njih, onda se i oni do tebe.« (Mama Marka
z OŠ Reka)
»Ja, znam neke mame od sošolcev.« (Mama Ivice z OŠ Gozd)
»Nisam še. Ne znam nikoga, došli smo prije par meseci.« (Mama Anele in Davorja
z OŠ Reka)
»Več jih spoznam tu v mestu, z našima pa tudi s Slovencima.« (Oče z OŠ Gora)
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Večini staršev se kultura v Sloveniji zdi drugačna: opažajo pozitivne stvari
(prijaznost, odprtost ljudi) in tudi negativne (manj druženja, sprostitve). Tri osebe pa so
odgovorile, da ni kulturnih razlik. Zagotovo je doživljanje tega povezano tudi s krajem od
koder prihajajo (vas ali mesto; srbo-hrvaško govoreče ozemlje ali albansko/makedonsko
govoreče), in navadami, ki so jih prinesli s seboj. Predvsem za novopriseljene, ki
prihajajo s Kosova in govorijo albanski jezik, je velika sprememba v jeziku. Ti pogosto ne
razumejo ničesar in se tudi težje sporazumevajo, kot na primer novopriseljeni iz Bosne
in Hercegovine ali Srbije. Glavni način vključevanja v slovensko družbo jim predstavlja
služba, saj tam spoznajo Slovence in z njimi navežejo stike. Dve mami izpostavita tudi
vidik šole, kjer sta se spoznali z drugimi mamami sošolcev njunega otroka.

2.5.3 Pričakovanja do slovenske šole ter ohranjanje jezika in kulture
novopriseljenih učencev
Tabela 13: Pričakovanja staršev do slovenske šole
Kategorija
Da se otroci uspešno učijo in
končajo/nadaljujejo šolanje
Več pomoči pri učenju slovenščine

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

3

3

3

9

2

2

Pridobiti znanje, ki bo enakovredno drugim
državam
Skupaj glede na šolo

1
3

4

1
5

12

Največ staršev pričakuje, da bodo njihovi otroci uspešni ter da končajo šolanje.
Dve osebi sta izrazili, da želita več pomoči pri učenju slovenščine. Ena oseba pa je
posebej izrazila, da si želi za svoje otroke, da pridobijo znanje, ki bo enakovredno
drugim državam.
Na OŠ Reka so vse tri mame izrazile željo, da bi bili otroci uspešni v šoli, ter da
končajo osnovno šolo in nadaljujejo šolanje (na srednji šoli, na fakulteti).
Tudi na OŠ Gozd so trije starši izrazili, da si želijo dokončanje šolanja za svoje
otroke. Eksonin oče pa je poudaril, da se je odločil za šolo v Sloveniji tudi zato, ker želi,
da njegova otroka pridobita znanje, enakovredno drugim državam v Evropi.
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Med pisnimi odgovori so starši pozitivno opisali svoje izkušnje s šolo, eden od
staršev je zapisal »moja želja je, da moji otroci hodijo na razne tečaje, da si čim prej
pridobijo znanje o Sloveniji«, šolo ocenjujejo kot »dobro«, »zelo dobro« in »odlično«.
Želeli pa bi si še več pomoči in znanja pri učenju slovenskega jezika.
Izbor značilnih odgovorov:
»Za sina, da postane samostalan (otrok z Downovim sindromom, op.a.), što
imate ustanove, a za njo, ona je, za nju očekujem, da bi pokazala sve. Da je brihtna,
pametna, da piše te pesmice. U Srbiji je bila najtalentovanija Srbije. Tu da ide na
fakultetu naravno.« (Vanjina mama z OŠ Reka)
»Več pomoči pri slovenščina in da dobro zna.« (Oče z OŠ Gora)
»Tudi moji otroci, da imajo majhen več za naprej. To, da dobiji znanje tle, pa s
tistim znanjem, ki ga tle dobijo, lahko nadaljujejo po celi svet. Od njih pričakujem samo
da uči, uči in uči. Saj to je največje bogastvo to.« (Oče Eksone z OŠ Gozd)

Tabela 14: Ohranjanje kulture in jezika novopriseljenih učencev

Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Materni jezik v družini
Družba enake narodnosti
Praznovanja praznikov

3
2
1

3
1
1

4

10
3
2

Skupaj glede na šolo

6

5

4

15

Vsi učenci v domačem okolju z družinskimi člani govorijo v maternem jeziku. Trije
starši so izpostavili, da imajo prijatelje in družbo večinoma enake narodnosti kot so oni.
Dva pa sta omenila, da svojo kulturo ohranjajo tudi tako, da praznujejo svoje praznike.
Na OŠ Reka so vsi izpostavili, da v družini govorijo materni jezik. Poleg tega
praznujejo svoje praznike (en odgovor) ter da imajo predvsem družbo enake narodnosti
(dva odgovora).
Na OŠ Gozd so bili odgovori podobni kot na OŠ Reka. Vsi se v družinah
pogovarjajo v maternem jeziku. Nekateri praznike praznujejo v okviru društva in tam so
tudi spoznali veliko prijateljev svoje narodnosti. Oče Eksone je odgovoril, da se edino s
hčerko občasno pogovarja v slovenskem jeziku.
Na OŠ Gora so starši zapisali, da govorijo materni jezik v družini.
Izbor značilnih odgovorov:
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»Srbsko govorimo kuči. I ljudi, ki jih poznamo, so večinoma naši.« (Vanjina mama
z OŠ Reka)
»Doma govorimo albansko.« (Oče z OŠ Gora)
»Ja, imamo makedonski klub Kirije in Metodije, pa imamo velike sestanke tukaj,
ko imamo neke praznike pa gremo dol na makedonsko muziko, tako da praznike nismo
ostavili …« (Mama Ivice z OŠ Gozd)

Starši imajo glede svojih otrok visoka pričakovanja. Tri mame so omenile, da
želijo, da otroci zaključijo fakulteto. Uspešno zaključeno šolanje in pridobljena izobrazba
njihovih otrok jim pomeni veliko, saj jo tudi pogosto izpostavijo. Vsi starši v družinah
govorijo materni jezik, le dva sta izpostavila, da občasno govorita slovensko. Veliko se
tudi družijo z ljudmi, ki prihajajo iz iste države kot oni (sorodniki ali ljudje, ki so jih
spoznali tu). Skupaj tudi praznujejo večje praznike. Vendar pa nihče od staršev ne omeni
kakršnegakoli izobraževanja v maternem jeziku ali branja literature.
Starši so med razlogi za prihod v Slovenijo najpogosteje navedli ekonomski razlog
razen dveh, ki sta navedla šolanje otroka oziroma zdravstveni razlog. Pričakovanja
staršev so povezana z lepšo, boljšo prihodnostjo zase in za otroke (uspeh otrok v šoli,
služba za starše in kasneje tudi za otroke), pa tudi vključitev v slovensko družbo in
pridobitev državljanstva. Večinoma zaznavajo kulturne razlike, trije starši pa jih ne
opazijo. Kulturne razlike zaznavajo kot večjo odprtost ljudi, prijaznost, na drugi strani pa
tudi kot manj druženja med seboj in manj sprostitve, pa tudi neznanje slovenskega
jezika jim predstavlja oviro pri vključevanju v družbo in spoznavanju kulture. V družbeno
okolje se starši vključujejo predvsem prek dela, službe pa tudi prek šole, eden pa je
omenil okolje, kjer živi. Glede šole imajo velike upe, da so in bodo otroci uspešni, da
končajo oz. da nadaljujejo šolanje na višji stopnji, pa tudi, da bi bili deležni večje pomoči
pri učenju slovenščine. Vsi starši v družini govorijo materni jezik z otroki, nekateri tudi
omenijo, da imajo družbo večinoma enake narodnosti in da praznujejo svoje praznike.
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2.6 Izsledki raziskave – odgovori učencev
V intervjujih je sodelovalo štirinajst učencev. Na OŠ Reka so bili to vsi učenci, ki
so v tekočem letu prišli v Slovenijo in so že sedem mesecev obiskovali ure slovenskega
jezika za novopriseljene učence, ki jih je imela razredna učiteljica Anja. Obiskovali pa so
tretji, četrti in peti razred. Na OŠ Gozd sta bila novopriseljena učenca dva, trije pa so bili
starejši učenci, ki sem jih intervjuvala na predlog svetovalne delavke. Ta je menila, da
bodo znali bolje ovrednotiti prvo leto njihovega bivanja v Sloveniji in mi bodo največ
znali povedati. Starejši učenci so bili že tri, štiri in šest let v Sloveniji. Dva učenca pa sta
bila novopriseljena, oz. sta prišla v Slovenijo pred enim letom (Ivica v 1. razred, četudi je
prvega prej že uspešno zaključila v Makedoniji; Marko pa je prišel v peti razred, prej je
štiri razrede zaključil v Bosni). Na OŠ Gora so bili intervjuvani mlajši učenci: trije učenci
so obiskovali drugi razred, dve učenki sta prišli v prvi razred s Kosova, en učenec pa se je
vključil v drugi razred. Eden od učencev pa je bil iz četrtega razreda, pred tem dva
razreda zaključil na Kosovu.

2.6.1 Počutje in težave novopriseljenih učencev v slovenski šoli
Tabela 15: Počutje v razredu slovenske šole
Kategorija
Zadovoljstvo

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

5

5

4

14

Težki začetki
Skupaj glede na šolo

4
5

9

4
4

18

Vsi učenci, ki so sodelovali v intervjujih, so na vprašanje počutja v Sloveniji
odgovorili, da se počutijo dobro, lepo. Štirje učenci z OŠ Gozd pa so dodali, da je bil
prihod v Slovenijo in prvi meseci bivanja tu precej težki.
Vsi učenci z OŠ Reka in OŠ Gora so odgovorili, da se v razredu počutijo dobro,
niso pa imeli posebnih težav ob vključitvi v razred.
Učenci z OŠ Gozd se dobro počutijo v svojih razredih, vendar pa so bili začetki
zelo težki. To predvsem povezujejo z nerazumevanjem jezika ter nezmožnostjo
komunikacije. Ti učenci, prihajajo s Kosova in Makedonije (Makedonci in pripadniki
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turške manjšine v Makedoniji). Najmanj težav je imel učenec iz Bosne, ki je poudaril, da
mu sporazumevanje v slovenskem jeziku ni delalo težav.
Izbor značilnih odgovorov:
»Lepo. Dobro.« (Učenci z OŠ Reka)
»Ni bilo dobro na začetku. Nisem hitr dobil prjatlov … je več časa trajal.« (Učenec
Nik z OŠ Gozd)
Učenka Ivica z OŠ Gozd pove »Dobro je v šoli.« Mama doda »Na začetku je bilo
jako težko. Je veliko jokala, je imela strah, ker so bili vsi otroci novi. Potem so stvari šle
bolje. Dobila je prijateljico, v šoli ni imela težav. Sedaj se ne voli vratiti v Makedonija,
pravi da bi ostala tukaj, saj ima tu veliko prijatelja.«

Tabela 16: Področja, ki novopriseljenim učencem v slovenski osnovni šoli povzročajo največ težav
Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Neznanje slovenskega jezika, učenje
slovenščine je težko, težave pri branju in zapisu
Predmeti, kjer se je treba več učiti

4

4

3

11

1

1

1

3

Težave pri angleščini

2

Besedilne naloge pri matematiki

1

Težave pri izdelavi plakatov

1

Skupaj glede na šolo

9

2
1

2
1

6

4

19

Učenci so najpogosteje omenili stisko zaradi neznanja slovenskega jezika (enajst
odgovorov), nadalje težave pri predmetih, kjer se je potrebno več učiti in potem znanje
ubesediti (trije odgovori). Dva učenca sta omenila težave pri angleščini in dva pri
besedilnih nalogah pri matematiki. Ena učenka pa je omenila tudi težave pri izdelavi
plakatov.
Učenci z OŠ Reka so navedli več težav, ki jih imajo pri pouku. Težave imajo pri
branju v slovenščini in zapisu povedi. Ena učenka je omenila, da ima težave pri
predmetih, kjer se je potrebno več učiti in svoje znanje ubesediti. Niso pa imeli težav s
sporazumevanjem s sošolci in učiteljico. Ob tem je potrebno poudariti, od kje prihajajo
ti učenci: ena učenka prihaja iz Srbije, trije učenci iz Bosne in eden iz Makedonije. V
intervjuju je najmanj povedal učenec iz Makedonije.
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Učenci z OŠ Gozd so poudarili predvsem neznanje slovenskega jezika kot težavo
in veliko stisko v prvih dneh – predvsem nerazumevanje ostalih, učiteljev in sošolcev. En
učenec je omenil še težave pri predmetih, kjer se je potrebno več učiti (naravoslovje in
tehnika). En učenec je bil nemočen ob besedilnih nalogah pri matematiki. Narodnostni
sestav učencev, ki so sodelovali pri intervjujih je bil naslednji: ena učenka je prišla s
Kosova, en učenec iz turške manjšine v Makedoniji in dva iz Makedonije, učenec, ki ni
imel (večjih) težav z razumevanjem slovenskega jezika je prišel iz Bosne. Albanski in
turški jezik nista sorodna slovenščini, morda nekoliko le makedonščina.
Učenci z OŠ Gora so odgovorili, da se jim zdi slovenščina težka. En učenec pa je
povedal tudi, da ima težave pri šolskih predmetih (spoznavanje okolja, spoznavanje
družbe), kjer se mora več učiti in svoje znanje ubesediti.
Izbor značilnih odgovorov:
»Meni je blo na začetku težko, ker nisem tko dobro slovensko znala. Vsaj nekej
povedat, sam kakšno besedo sem znala. Na začetku mi je blo dost gadn, sem imela učno
pomoč in sem se navadla.« (Ariana z OŠ Gozd)
»Malo mi dela težave naravoslovje, ker se moram več učit.« (Hadi z OŠ Gora)
»Tukaj se več učimo … Tudi angleščina, V Bosni smo imeli nemščino, tukaj pa
angleščino.« (Anela z OŠ Reka)
»Tukaj se manj učimo. Ja zato, ker jaz tukaj pri matematiki, mi tukaj delamo vse,
kar smo tudi tam delali. Samo potem meni delajo težave pri matematiki besedilne
naloge.« (Vanja z OŠ Reka)
»Jaz z družbo imam težave … imam težave pri delanju plakatov. Pa moram slikce
prilepit, tako da ne vem, kaj napisat spodaj.« (Vanja z OŠ Reka)

2.6.2 Počutje med slovenskimi sošolci ter sprejetost novopriseljenih
učencev v slovenski šoli
Tabela 17: Kako se novopriseljeni učenci počutijo med slovenskimi sošolci
Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Zadovoljstvo

5

4

4

13

Težka vključitev v razred

1

3

Skupaj glede na šolo

6

7

4
4

17
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Učenci so najpogosteje odgovorili, da se v razredu počutijo dobro in da jim je
lepo (trinajst odgovorov). Štirje učenci so se težko vključili v razred.
Učenci z OŠ Reka so povedali, da se v razredu dobro počutijo, da se ne izzivajo
ter da so bili lepo sprejeti, le en učenec je imel težave z vključitvijo med sošolce ob
prihodu v šolo.
Učenci na OŠ Gozd so tudi povedali, da se sedaj dobro počutijo v razredu, vendar
pa so bili začetki ob vključitvi precej težki. Nik se je vključil v šestem razredu in se celo
leto ni mogel ujeti z razredom. Alis je na začetku imel nekaj težav z vključitvijo v razred
in se ni dobro počutil. Povedal je, da so ga sošolci na začetku izzivali, zato so se z
učiteljico o tem tudi pogovorili. Sedaj pravi, da mu je v razredu lepo. Igor je na prejšnji
šoli, ko je bil prvo leto v Sloveniji, doživel zelo slabo izkušnjo in zato mu je bilo na
začetku izredno težko.
Učenci z OŠ Gora niso omenili težav z vključevanjem in so poudarili, da se v
razredu dobro počutijo ter da imajo veliko prijateljev. Poudariti je potrebno, da so se vsi
vključili v prvi triadi v začetku leta.
Izbor značilnih odgovorov:
»Lepo. Dobro.« (Učenci z OŠ Reka)
»Dobro. Ni težko.« (Učenci z OŠ Gora)
»Na začetku ni bilo dobro, nimam besed … , jaz pa ne razumem nič. Nekdo reče
besedo, jaz pa ne razumem, to je najtežje. …« (Učenec Igor z OŠ Gozd)
Tabela 18: Sprejetost novopriseljenih učencev v slovenski šoli
Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Prijazno sprejet v razredu

5

4

4

13

Začetek težak

1

3

4

1

1

Ni se mogel vključiti, dlje brez prijateljev
Skupaj glede na šolo

6

8

4

18

Učenci so večinoma izjavili, da so bili prijazno sprejeti v razredu – tako s strani
učiteljev kot sošolcev (trinajst odgovorov). Nekaj učencev je povedalo, da je bil začetek
v novi šoli težak (štirje odgovori). En učenec pa je odgovoril, da je bil dlje brez
prijateljev. Razlog za težaven začetek za učence je predvsem iz nerazumevanja govorice
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okolja, kaj jim sošolci, učitelji želijo povedati, ter nadalje tudi nerazumevanje šolske
snovi.
Na OŠ Reka je vseh pet učencev odgovorilo, da so bili prijazno sprejeti v razredu.
En učenec pa je poudaril, da je bil začetek kljub vsemu težak, zaradi nerazumevanja
jezika.
Na OŠ Gozd so učenci povedali, da so bili prijazno sprejeti v razredu. Vendar pa
so trije učenci izpostavili, da je bilo vključevanje ob prihodu v šolo zelo težko in jim je
povzročalo stisko. En učenec je tudi povedal, da se celo šolsko leto ni mogel vključiti
med ostale sošolce.
Na OŠ Gora je le en učenec povedal, da je bil prijazno sprejet v razredu. Ostali
tega prehoda niti niso začutili, saj so se vključili v prvi oz. drugi razred na začetku leta.
Izbor značilnih odgovorov:
»Dobro. Lepo. Učiteljica je bila prijazna.« (Učenci z OŠ Gora)
Učenec Marko z OŠ Gozd »Na začetku je blo tko zoprno. Ja tko, so me kar zazival
pa še tko, zdaj pa ne. Smo se z učitelco pogovoril.«
»Ja, dobro. Sošolci so bili v redu. Smo se dost navadil, malo mi je bilo težje, pol
sem pa imel učno pomoč.« Učenec Nik z OŠ Gozd, sicer pa doda »Nisem hitr našel
prijateljev, je trajalo več časa.«

2.6.3 Razlike med šolo v matični državi in slovensko šolo
Tabela 19: Razlike med šolo v matični državi in slovensko šolo
Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

Prej šola brez telovadnice, igrišča

2

2

Brez možnosti kosila

2

OŠ GORA

Skupaj vsi
4

1

3

Ni bilo dnevov dejavnosti, šole v
naravi
Počitnice so bile bolj strnjene

2

2

2

2

Prej v šoli obuti v čevljih,
(ne)čistoča
Učenje v Sloveniji je lažje

1

Skupaj glede na šolo

1

2
4

9

2
2

2

15
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Učenci so odgovarjali različno. Več jih je omenilo, da so imeli prej šolo brez
telovadnice (štirikrat) ter da v šoli niso imeli kosila (trikrat). Dvakrat so učenci povedali,
da niso imeli različnih dnevov dejavnosti (tehniški, naravoslovni, športni dan), šole v
naravi ter da so bile počitnice bolj strnjene. Dva učenca sta poudarila, da so bili v
matični domovini v šoli obuti v čevlje in da ni bila šola tako čista, ter da je učenje po
predmetih v Sloveniji lažje.
Na OŠ Reka so učenci omenili predvsem vidne razlike med slovensko šolo in šolo
v njihovi državi. Dva učenca izpostavita, da prej niso imeli telovadnice niti igrišča ter da v
prejšnji šoli ni bilo možnosti kosila.
Na OŠ Gozd sta dva učenca izpostavila, da je bila prej šola brez telovadnice ter da
so bili v šoli obuti v čevljih (en odgovor) (učenec iz petega razreda in učenka iz drugega).
Učenci tretje triade so opazili tudi organizacijske razlike: da na prejšnjih šolah niso imeli
dnevov dejavnosti in šole v naravi, da so bile počitnice bolj strnjene ter označijo učenje v
Sloveniji kot lažje (možnost predhodnega preverjanja, logično učenje).
Učenci na OŠ Gora so opozorili, da na prejšnji šoli ni bilo možnosti kosila (en
odgovor) ter da so bili obuti v čevljih (en odgovor).
Izbor značilnih odgovorov:
»Kosilo, mi nismo imeli kosila in telovadnice. Mene je presenetilo igrišče pa šolski
baloni.« (Davor z OŠ Reka)
»Tam nismo imeli kosila.« (Hadi z OŠ Gora)
»Tam telovadbo nismo imeli. Te športne dneve pa šolo v naravi tudi nismo imeli v
Kosovo, tle pa imamo.« (Ariana z OŠ Gozd)
»Tukaj so razdeljene počitnice, tamo pa niso tako razdeljene. Tam so skupaj.«
(Nik z OŠ Gora)
»Tam smo bili v čevljih. Je bilo v razred vse umazano.« (Ivica z OŠ Reka)
Učenec Alis z OŠ Gozd pove »Ja, nimamo več nalog, kakor v Bosni. Pa tam je še
težje, če na primer tle dobimo test, na primer, če smo imeli za naravo preverjanje, sem
dobil štirko. Pol pa mamo šele za oceno. V Bosni mamo sam enkrat test pa za oceno.«
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2.6.4 Oblike pomoči ob vključevanju v slovensko šolo
Tabela 20: Oblike pomoči ob vključevanju v slovensko šolo
Kategorija

OŠ REKA

OŠ GOZD

OŠ GORA

Skupaj vsi

Dodatne ure slovenskega jezika

5

2

4

11

Oče

2

3

1

6

4

4

Tečaj SLJ s strani Filozofske fakultete
Pomoč (enako govorečih) sošolcev

2

Pomoč prek javnih del
Skupaj glede na šolo

9

1

3

1

1

7

9

25

Legenda: SLJ –slovenski jezik

Večina učencev je omenila pomoč pri učenju slovenskega jezika (enajstkrat). To
so izvajale učiteljice – razredničarke ali učiteljica, ki vodi skupino novopriseljenih otrok iz
več razredov. Oče jim je bil v pomoč v šestih primerih. Učenci so bili veseli pomoči
sošolcev (trikrat), na OŠ Gora pa jim je bil v pomoč tečaj, ki ga je organizirala Filozofska
fakulteta (štirikrat). Ena učenka je povedala, da se je učila v popoldanskem času z
učiteljico zaposleno prek javnih del.
Učenci na OŠ Reka so, v času intervjuja, dvakrat tedensko obiskovali pouk
slovenščine pri učiteljici Anji. Dvema je na začetku pomagal oče. Drugi so odgovorili, da
jim doma niso mogli pomagati. Dvema učencema so na začetku pomagali sošolci, ki so
jima še enkrat pokazali, kaj je treba narediti, dvema pa je pomagal enako govoreči
sošolec.
Tudi učenci na OŠ Gozd so poudarili ure slovenščine. Vendar jih nekateri učenci,
ki so že pred leti prišli, takrat niso imeli. Trije učenci so odgovorili, da jim je v začetnih
mesecih pomagal oče pri delu za šolo, ena učenka pove, da je imela pomoč sošolca, ki je
znal albansko. Nato je več let obiskovala popoldansko učno pomoč, kjer se je učila
slovenski jezik. Različne učiteljice, ki so bile zaposlene prek javnih del, so pomagale eni
učenki.
Vsi učenci z OŠ Gora, ki so sodelovali v intervjuju, obiskujejo dodatne ure
slovenskega jezika. Od teh je en učenec povedal, da mu oče včasih pomaga, mama ne
zna slovensko. Sicer pa so vsi učenci izpostavili učenje jezika na sosednji šoli, ki ga je
organizirala Filozofska fakulteta. Poudarili so tudi, da so se tam veliko naučili.

135

Izbor značilnih odgovorov:
»Ja, jaz se učim slovenščino pri učiteljici Anji … dvakrat na teden.« (Davor z OŠ
Reka)
»Popoldne sva se učila s fotrom, potem je kar šlo.« (Igor z OŠ Gozd)
»Tam na še eno šolo hodimo in se učimo.« (Hamid z OŠ Gora)
»Jaz sem takrat poznala samo eden fant. Nisem tako poznala, sam je bil isto tako
iz Kosova. Pa so me dali v isti razred. Pa mi je on na začetku pomagal, da bi se družil, to
pa ne.« (Ariana z OŠ Gozd)
»Jaz sem se vsa leta popoldne učila, sem imela učno pomoč, potem sem znala.
Ene učiteljice so bile. Špela je bila prva, kolikor se spomnim. Vsako leto druga je bila.«
(Ariana z OŠ Gozd)
Vsi učenci izražajo zadovoljstvo glede počutja v slovenski šoli, vendar pa učenci,
ki so prišli že pred leti, dodajajo, da so bili začetki vključevanja zelo težki. Težave
novopriseljenim povzroča predvsem neznanje slovenskega jezika in zato tudi predmeti,
kjer se je potrebno več učiti ter razumeti besedilo. Razlike, ki jih navajajo med prejšnjo
in sedanjo šolo, so predvsem materialne (ni bilo telovadnice, igrišča, kosila) in v
organizaciji pouka (brez dni dejavnosti, šole v naravi, strnjene počitnice) ter tudi, da je v
Sloveniji potrebno bolj logično učenje. Pri delu za šolo so jim najbolj v pomoč dodatne
ure slovenskega jezika, pomoč očetov, na eni od šol tudi dodatni tečaj slovenščine, pa
tudi pomoč enako govorečih sošolcev.
2.7 Pisni dokumenti
Da na šolah resno rešujejo problematiko vključevanja novopriseljenih učencev,
potrjujejo tudi pisni viri, ki sem jih za namene raziskovanja prejela iz dveh šol.
Ravnatelji vseh treh šol so mi tudi posredovali število novopriseljenih učencev na
njihovi šoli v posameznem šolskem letu. Podatki so bili pridobljeni oktobra 2011, tako
podatki o številu le-teh letu 2011/2012 še ni dokončno. Čeprav je ta delež glede na
celotno število učencev zelo nizek, je potrebno ob tem poudariti, da so v to statistiko
vključeni le učenci, ki so posamezno leto prišli kot novopriseljeni na šolo in da tudi po
letu ali dveh še ne obvladajo slovenskega jezika v tolikšni meri, da bi lahko povsem
enakovredno sodelovali pri pouku.
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Tabela 21: Število in delež novopriseljenih učencev na OŠ Reka v zadnjih petih letih
Šolsko leto

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Število novopriseljenih učencev

11

14

8

9

9

Število vseh učencev na šoli

339

341

348

347

337

3,2 %

4,1 %

2,3 %

2,6 %

2,7 %

Delež novopriseljenih učencev

Tabela 22: Število in delež novopriseljenih učencev na OŠ Gozd v zadnjih petih letih
Šolsko leto
Število novopriseljenih učencev
Število vseh učencev na šoli
Delež novopriseljenih učencev

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

1

6

9

8

5

453

470

459

466

488

0,2 %

1,2 %

1,9 %

1,7 %

1,0 %

Tabela 23: Število in delež novopriseljenih učencev na OŠ Gora v zadnjih petih letih
Šolsko leto
Število novopriseljenih učencev
Število vseh učencev na šoli
Delež novopriseljenih učencev

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

8

14

11

13

8

321

318

319

338

337

2,5 %

4,4 %

3,5 %

3,9 %

2,4 %

Na OŠ Reka mi je vodstvo šole večkrat zatrdilo (tudi po posvetovanju s
svetovalno službo), da nimajo nikakršnih zapisov o obravnavi novopriseljenih učencev,
razen vpisnih listov, pa tudi, da ta tematika ni posebej poudarjena na pedagoških
konferencah in jutranjih sestankih. Izročili so mi primer spričevala, kako je napisano v
primeru, da učenec napreduje na podlagi statusa novopriseljenega učenca. Kljub temu,
da je ravnatelj v intervjuju zagotovil, da je to tema, o kateri pogosteje govorijo na
pedagoških konferencah in jutranjih sestankih, navsezadnje niso 'našli' nobenega zapisa
o tem.
Na osnovni šoli Gozd so na konferencah in jutranjih sestankih novopriseljeni
učenci pogosto omenjeni. Pri pregledu zapisnikov le teh, sem našla več zapisov o
novopriseljenih učencih. V zadnjem letu in pol, kolikor sem dobila v vpogled izročenih
zapisnikov, je bila ta tematika obravnavana na sedmih pedagoških sestankih oziroma
konferencah od skupno devetindvajsetih. Predvsem so bili izpostavljeni kot učenci, ki
potrebujejo pomoč pri pouku (največ pri razumevanju slovenskega jezika), razredniki pa
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so pojasnjevali, kdo dela z njimi in kako napredujejo. V času obiskovanja tečajne oblike
pouka slovenščine na drugi šoli, je bil tečaj tudi kratko predstavljen, nato pa podano
poročilo.
Deli zapisnikov pedagoških konferenc in jutranjih sestankov z OŠ Gozd
(kronološki pregled):
»V nadaljevanju so razredniki učitelji po razredih predstavili učno delo,
napredovanje oz. težave učencev in novo vpisanih učencev, ter možnosti za
napredovanje v tem redovalnem obdobju.
SKLEP: Naloga nas vseh je, da morda še kaj postorimo, da se učenci tujci čim
hitreje vključijo v novo okolje in da začutijo, da so dobrodošli in jim želimo pomagati.«
(Zapisnik jutranjega sestanka marca 2008)
»V 2. b razredu je bilo 20 učencev. Učenec, ki je lansko leto prišel iz Kosova razred
ponavlja, težave ima predvsem pri slovenskem jeziku. Glede na lansko šolsko leto je v
govoru zelo napredoval, pozna črke. Težave so pri branju in razumevanju prebranega. V
veliko pomoč mu je sošolec Tim. Pomoči od doma ni, veliko pa sta mu jo nudila šolska
svetovalna delavka in dodatni učitelj Tom. Deklica Fiona ima težave pri slovenskem
jeziku in matematiki, vendar redno opravlja domače naloge pri svetovalni delavki in
dodatnem učitelju Tomu.« (Zapisnik 2. redovalne konference junija 2010)
»Poročilo o posebnostih glede učencev: Učenca, ki v tem šolskem letu drugo leto
uveljavljata status tujca, napredujeta z negativnimi ocenami. Naslednje leto jima bomo
ponudili več individualne strokovne pomoči.« (Zapisnik zaključne konference julija 2010)
»V septembru se začne pilotski tečaj slovenščina za otroke migrante. Tečaj izvaja
Center za slovenščino kot drugi tuji jezik. Tečaj bo trajal 14 dni, začne se v ponedeljek,
13. 9. 2010. Šolska svetovalna delavka je prebrala seznam učencev, ki bodo obiskovali ta
tečaj. Za njih je potrebo prilagoditi malico, ker jo bodo jemali s seboj. Manjkajoče učence
evidentiramo v dnevnik, kot da manjkajo in pod opombo napišemo, da so na tečaju.
Tečaj bo potekal na dveh šolah. Učenci bodo tja in nazaj hodili v spremstvu šolske
svetovalne delavke.« (Zapisnik pedagoške konference avgusta 2010)
»Od 13. do 24. septembra je na dveh osnovnih šolah potekal tečaj slovenskega
jezika za učence tujih narodnosti. Učiteljica Petra se je odzvala vabilu ob zaključku
tečaja. Povedala je, da so bili učenci ločeni po triadah in razdeljeni v sedem skupin. Tečaj
so zaključili s pisanjem testa. Učenci naj bi se na tečaju naučili osnov slovenskega jezika.
138

Učenci so pouk z veseljem obiskovali in bili motivirani, niso pa delali domačih nalog.
Vsaka šola bo dobila učbenik, po katerem so osvajali znanje in teste. Tečaja se je
udeležilo 14 učencev .« (Zapisnik jutranjega sestanka oktobra 2010)
»Ravnatelj nas je seznanil, da je v 5. razredu nova učenka s Kosova. Razgovor je
potekal o pomoči tem učencem. Večina nas meni, da bi za te učence moral biti izdelan
program s strani ministrstva. Ravnatelj je povedal, da ministrstvo v določenem obsegu
zagotavlja finančna sredstva za izvajanje pouka slovenščine. Posamezne šole imajo
različne pristope pri nudenju pomoči tem učencem. Zaenkrat vprašanje pomoči drugih
institucij tem učencem ostaja odprto. Naša pozitivna izkušnja pa je v pouke slovenščine
vključevati tudi mame teh učencev.« (Zapisnik jutranjega sestanka oktobra 2010)
»V razredu je 26 učencev. V I. ocenjevalnem obdobju so vsi dosegli standarde. V
razredu je veliko učnih in vzgojnih težav.
Imeraj – ima velike jezikovne težave, slabo govori in ima velike težave z
razumevanjem pri vseh predmetih. Pomoč potrebuje tudi pri matematiki.
Artelana – ima težave z razumevanjem pri vseh predmetih in potrebuje dodatno
razlago. /…/
V razredu je 20 učencev, vsi učenci so v I. ocenjevalnem obdobju dosegli
standarde. Učenec, ki je to leto prišel s Kosova, ima zaradi razumevanja jezika težave pri
vseh predmetih. Ob pomoči dela dobro in napreduje, vendar doma s strani staršev ni
nobene spodbude. /…/
Učenec Muhamed šele drugo leto obiskuje šolanje v Sloveniji, zato je v tem
ocenjevalnem obdobju še vedno neocenjen (SLJ, TJA, GEO, ZGO, GVZ). Vsi ostali učenci
pa so ocenjeni pozitivno. Večjih vzgojnih težav v razredu ni.« (Zapisnik I. redovalne
konference januarja 2011)
»V oddelku je 20 otrok, 2 se selita. Učne težave ima učenec, ki je letos prišel iz
Kosova. Z njim je potrebno delati individualno, potem nekaj naredi. V skupini je
nesamostojen. Napredoval je, a je še vedno v zaostanku za ostalimi. Pri matematiki se je
nekaj naučil, manj pa pri slovenščini. Tudi v prihodnje bodo težave zaradi jezika. Od
doma ni pomoči. Ima neurejene zvezke, stvari pozablja doma, veliko potrebščin pogubi.
Nima nobenega odnosa do lastnine, čeprav so mu bile stvari podarjene. Najbolj ga veseli
telovadba, pri ostalih predmetih pa je brezvoljen in leži na mizi. /…/
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»V oddelku je 21 otrok. Deček (pred dvema letoma prišel iz Kosova) je napredoval
predvsem pri SLO in MAT. Jezik že razume, pričel je tudi govoriti.« (Zapisnik II. redovalne
konference junija 2011)
Na OŠ Gora mi je ravnatelj omogočil vpogled v zapisnike pedagoških konferenc in
jutranjih sestankov, kjer so izpostavljeni novopriseljeni učenci. Večkrat je poudaril, da je
dilema, kako ravnati z nekom, da bo obravnavan najprej pedagoško ustrezno in obenem
ne v neskladju z zakonom in predpisi. Največ težav so imeli glede ocenjevanja, zato se je
ravnatelj OŠ Gora večkrat z vprašanji obračal na Ministrstvo za šolstvo in šport, kjer je
predstavil perečo problematiko in prosil za odgovore.
Tudi na spletni strani šole, kjer je moč najti informacije javnega značaja, sem
našla smernice dela šole v prihodnje. V tem dokumentu je izpostavljeno tudi delo šole v
dobro novopriseljenih učencev. Tako načrtujejo izobraževanje šolskega kadra za »delo z
učenci tujci«. Nadalje so si na področju razvoja in posodabljanja programa šole zadali cilj
večje vključenosti na področju »Tečaja slovenščine za učence tujce in njihove starše. V ta
namen bi se šola vključila v razvojni projekt Zavoda RS za šolstvo za delo z učenci tujci ali
v projekte izobraževanja Filozofske fakultete.« Poudarili so tudi, da je »pomembno
področje tudi razvoj ter uvajanje slikanice za delo z učenci, ki imajo disleksijo in za delo z
učenci tujci«. Poudarili so tudi težavo, da nekateri starši slabše sodelujejo s šolo
»predvsem starši manj uspešnih učencev in tudi tujcev«.
Deli zapisnikov pedagoških konferenc in jutranjih sestankov z OŠ Gora
(kronološki pregled):
»Sprejet je bil sklep, da bomo učence s Kosova, ki so se v tem šolskem letu vpisali
v slovensko šolo in so bili odsotni od pouka, v skladu z zapisnikom 2. pedagoške
konference učiteljskega zbora, v skladu z zapisnikom 4. pedagoške konference
učiteljskega zbora, v skladu z evidenco odsotnosti učenca/ke v dnevniku razreda in v
skladu z ustnim mnenjem gospoda V., pri predmetih, kjer so pokazali dovolj znanja in
razumevanja, ocenili, pri predmetih, pri katerih pa niso pokazali dovolj znanja in
razumevanja, pa jih ne bomo ocenili. Razredniki bodo zabeležili odsotnost učencev v
dnevniku razreda v rubriko opombe.« (Zapisnik I. redovalne konference januarja 2008)
»Ravnatelj je obvestil učiteljski zbor, da so na Ministrstvo za šolstvo in šport
poslali dopis v zvezi z ocenjevanjem učencev tujcev, ki so prvo leto vpisani v slovensko
šolo. Ministrstvo je obljubilo pisni odgovor, predstavnik Ministrstva pa je telefonsko
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obrazložil njihovo stališče. Glede na pridobljene informacije in veljavno zakonodajo
bomo učence ocenili zgolj v drugem ocenjevalnem obdobju.
SKLEP: Pri učencih s Kosova in Makedonije, ki so prvo leto vpisani v slovensko
šolo, bomo preverili znanje iz snovi prvega ocenjevalnega obdobja in ocenili njihovo
znanje v drugem ocenjevalnem obdobju. Na osnovi ocen, pridobljenih v drugem
ocenjevalnem obdobju, bomo zaključili ocene pri posameznih predmetih. Ocene, ki so
bile že vpisane v prvem ocenjevalnem obdobju, enakovredno upoštevamo, vse ocene, ki
se na nanašajo na preverjanje znanja prvega ocenjevalnega obdobja, pa vpišemo v
drugo ocenjevalno obdobje.« (Zapisnik jutranjega sestanka marca 2008)

2.8 Ugotovitve empiričnega dela z interpretacijami
Vključevanje novopriseljenih učencev na vseh treh šolah poteka dokaj podobno,
čeprav obstajajo med posameznimi šolami razlike v odnosu, ki ga do njih imajo.
Na osnovni šoli Reka so vključevanja novopriseljenih vajeni še iz časa
jugoslovanskih vojn in še prej iz časa priseljevanj iz drugih republik skupne države
Jugoslavije. Tako, kot je bilo takrat, je tudi danes vključevanje novopriseljenih značilnost
šolskega okoliša, zato zatrjujejo, da jih nove vključitve ne pretresajo in je to del
njihovega vsakdana. Sprejemanje novopriseljenih je zanje utečen pojav in mu
posledično posvečajo manj pozornosti, čeprav je bila omenjena tudi velika stopnja
prepuščenosti učiteljic samim sebi in nesodelovanje s svetovalno službo. Ne omenjajo
težav s sprejemanjem novopriseljenih učencev s strani sošolcev. Najpogosteje
izpostavljena pomoč, ki so jo nudili novopriseljenim, so ure slovenskega jezika, edino na
tej šoli pa so kot pomembno in pozitivno omenili sodelovanje z zunanjih centrom, v
katerem dobijo novopriseljeni učenci pomoč pri delu za šolo, pa tudi starši se tam lahko
učijo slovenskega jezika. Učiteljici omenita, da je v prvih tednih pomembna tudi pomoč
starejših učencev ali enakogovorečih sošolcev, nadalje pa so učenci deležni pomoči tudi
pri dopolnilnem pouku. Med prilagoditvami učnega procesa sta učiteljici omenili lažje
delovne naloge za novopriseljene, ki predstavljajo predvsem osnovno učenje besedišča.
Poudarili sta tudi, da je način (posledično tudi uspeh) vključevanja zelo odvisen od
oddelka, v katerega se novopriseljeni vključi, saj če ostali učenci niso preveč zahtevni,
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novopriseljenemu učitelj lahko precej pomaga pri rednem pouku. Potrebno je
izpostaviti, da je ravnatelj OŠ Reka opozoril na medletno opisno ocenjevanje napredka
novopriseljenega učenca. Med dejavniki uspešne vključitve novopriseljenega so na OŠ
Reka najpogosteje omenili učenčevo socialno odprtost, nadalje so izpostavili tudi
motivacijo učenca, njegovo vedoželjnost in družino. Glede pomena starosti se svetovalni
delavki in ravnatelj razhajajo v mnenjih. Ravnatelj je izpostavil še posluh za učenje
jezika, ena učiteljica pa je kot pomembne izpostavila tudi sposobnosti učenca in
kulturne razlike, ki se posledično odražajo tudi v odnosu do šole. Glede problematike
obvladovanja slovenskega jezika so vsi udeleženi v raziskavi izpostavili nujnost učenja letega pred vstopom v razred. Pouk slovenščine naj bi potekal na matični šoli, da bi imeli
novopriseljeni učenci možnost obiskovati ure slovenščine tudi po vključitvi v razred.
Pisnih dokumentov z OŠ Reka nisem prejela. Zatrdili so mi, da nimajo nikjer ničesar
zabeleženega o obravnavi novopriseljenih, čeprav se o tem večkrat pogovarjajo na
jutranjih sestankih in pedagoških konferencah. Izročili so mi primer končnega spričevala
novopriseljenega učenca. Tudi na spletni strani nisem našla nobenih dokumentov, kjer
bi bila ta tematika kakorkoli omenjena. Ob obiskih šole nisem zaznala kakršnega koli
izpostavljanja različnih narodnosti, niti ni bilo izražena različnost med učenci oziroma
sama tematika novopriseljenih učencev. Na OŠ Reka so v zadnjih petih letih do oktobra
2011 skupno sprejeli 45 novopriseljenih učencev, kar predstavlja vsako leto od 2,6 – 4,1
% vseh učencev na šoli.
Na OŠ Reka so vsi starši poudarili, da so prišli zaradi želje po boljšem življenju,
zaslužku in tudi šolanju. O kulturnih razlikah med življenjem v matični državi in v
Sloveniji so mnenja staršev različna: nekateri jih zaznajo, drugi ne. Pričakovanja staršev
od bivanja v Sloveniji so povezana predvsem z otroki, zanje si želijo dober uspeh v šoli
ter s tem povezano boljše življenje (tudi pridobitev slovenskega državljanstva).
Vključevanje v slovensko družbo in spoznavanje ljudi poteka prek službe in prek šole s
starši drugih otrok. Vsem intervjuvanim je pomembno, da otroci uspešno zaključijo
osnovno šolo ter da se vpišejo naprej v srednjo šolo oziroma študirajo. Svojo kulturo
ohranjajo z uporabo maternega jezika v družini, s praznovanjem svojih (verskih,
državnih) praznikov ter z druženjem z ljudmi iste narodnosti.
Vsi učenci z OŠ Reka so odgovorili, da se v razredu počutijo dobro in niso imeli
težav z vključitvijo, le en učenec je izpostavil nekaj več težav zaradi nerazumevanja
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jezika. Pri šolskem delu jim je povzročalo težave branje in zapisovanje v slovenščini,
težave so imeli pri predmetih, kjer se je potrebno več učiti in svoje znanje ubesediti.
Niso pa imeli težav s sporazumevanjem s sošolci in učiteljico. Razlike med slovensko šolo
in šolo v njihovi državi omenjajo na ravni materialnih pogojev: tu imajo telovadnico,
igrišče ter možnost kosila. V pomoč pri učenju jim je dvakrat tedensko obiskovanje
pouka slovenščine pri učiteljici Anji, nekateri pa lahko računajo na pomoč očeta. Ob
prihodu v novo šolo so nekaterim pomagali tudi posamezni sošolci.
Na osnovni šoli Gozd so odgovori učiteljic glede doživljanja novopriseljenih
učencev najbolj raznoliki. Vse so poudarile, da to zahteva od njih dodatno delo, tako
zaradi vključitve novopriseljenega med ostale učence, kot tudi zaradi (ne)napredovanja
pri učni snovi. Tako ravnatelj kot svetovalna delavka in učiteljici so izpostavili nelagodje
in dileme ob prihodu novopriseljenih učencev. Vsi pedagoški delavci so poudarili velik
pomen dodatnih ur slovenskega jezika. Tudi na tej šoli so ravnatelj in učiteljice omenjali
pomoč enako govorečih sošolcev ali starejših učencev. Učiteljice so poudarile pomen
individualnega dela z novopriseljenimi učenci, saj ti po mnenju dveh ne spadajo k
dopolnilnemu pouku, temveč potrebujejo več individualne učiteljeve pomoči. Na OŠ
Gozd so edini izpostavili pomen pomoči svetovalne delavke, saj se le-ta veliko posveča
tem učencem: vsakodnevno delajo pri njej domačo nalogo, pomaga jim tudi pri učenju –
med ali po pouku ter veliko sodeluje z učitelji. Med prilagoditvami učnega procesa so
najpogosteje omenili individualno pomoč med poukom, dve učiteljici pa tudi uporabo
slikovnega gradiva in pripomočkov. Svetovalna delavka in učiteljica sta menili, da
nikakor ne morejo biti enaki kriteriji ocenjevanja za novopriseljene učence kot za ostale
učence. Na OŠ Gozd so najpogosteje od vseh šol izpostavili vlogo družine za doseganje
šolske uspešnosti in razliko glede vključevanja na razredno ali predmetno stopnjo. Edino
na tej šoli so zaznali pomen doživljanja preselitve s strani novopriseljenega učenca in s
tem povezane motivacije za napredek, kar se jim je v preteklosti že zgodilo. Zanimivo je
opazovati različen pogled na učenje slovenskega jezika pred prihodom v razred: v
primeru, da se učenec vključuje v prvi razred (prvo triado), predhodno učenje ni
potrebno, kasneje pa. Nadalje so na tej šoli tudi poudarili pomen učenja slovenskega
jezika za starše, ki so ga v preteklih letih že izvajali. Kot zelo pozitivno izkušnjo so navedli
pomoč dodatnega učitelja, ki je zaposlen prek javnih del. Tematika, povezana z
novopriseljenimi, je pogosto tudi tema pedagoških sestankov in konferenc, kar
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dokazujejo pridobljeni zapisniki. Sicer pa na spletni strani šole ali na stenah hodnikov
nisem opazila 'znakov', da so na šoli učenci različnih narodnosti, le ob dnevu jezikov so
postavili razstavo pozdravov v vseh jezikih, kolikor jih je bilo možno dobiti od učencev
šole (tudi v makedonskem, albanskem, srbo-hrvaškem jeziku). Število novopriseljenih
učencev na OŠ Gozd je v primerjavi z ostalima najmanjše – 29 učencev v zadnjih petih
letih, kar pomeni od 0,2 do 1,9 % letno. Ob tem poudarjajo, da je vključevanje
novopriseljenih vedno bilo, vendar mu niso posvečali posebne pozornosti. Ravnatelj je
povedal, da se je učenec vpisal na šolo in učitelji so mu po svojih močeh pomagali.
Dodatnih ur ni bilo, dodal pa je še, da je bilo teh učencev manj kot danes.
Tudi starši OŠ Gozd so večinoma prišli v Slovenijo iz ekonomskih razlogov,
navedejo pa tudi zdravstveni razlog. Kulturne razlike, ki jih zaznajo, so predvsem
odprtost in prijaznost ljudi. Pričakovanja od življenja v Sloveniji pa so povezana z
uspešnim dokončanjem šolanja otrok ter nadalje z možnostjo zaposlitve. V slovensko
družbo se vključujejo prek službe oziroma šole. Svojo kulturo pa ohranjajo predvsem s
sporazumevanjem v maternem jeziku, ter praznovanji svojih praznikov.
Učenci OŠ Gozd se dobro počutijo v razredih, vendar pa so bili začetki za
nekatere težki. Še posebej so to izpostavili učenci, ki so prišli v šolo s Kosova in iz
Makedonije. Težke začetke novopriseljeni povezujejo z nerazumevanjem jezika,
težavami v komunikaciji, kot tudi težavami pri predmetih, kjer je potrebno več
ubesedovanja v slovenskem jeziku. Razlike med šolami v matični državi in v Sloveniji
opažajo predvsem v zunanjih razlikah (telovadnica, čistoča v šoli) pa tudi v organizaciji
pouka (dnevi dejavnosti, šole v naravi, strnjenost počitnic). Kot ponujeno pomoč
izpostavijo dodatne ure slovenščine, pa tudi pomoč očeta, sošolca in dodatnega učitelja
pri učenju drugih predmetov.
Na osnovni šoli Gora so pedagoški delavci trdili, da je sprejem novopriseljenega
učenca v razred nekaj običajnega, obenem pa tudi dodatna obremenitev, ki jim vzbuja
nelagodje in dvome o njihovi učinkovitosti. Vsi pedagoški delavci so izpostavili tudi
doprinos pouka slovenskega jezika za novopriseljene, večina pa tudi tečaj slovenskega
jezika, ki ga je v njihovem kraju organizirala Filozofska fakulteta. S sodelovanjem so zelo
zadovoljni in si ga želijo tudi v bodoče. V šoli novopriseljenim nudijo pomoč (enako
govorečih) sošolcev med in po pouku; pri njih pa je poučeval tudi tuje govoreč učitelj
(eno leto). Pri prilagoditvah učnega procesa in ocenjevanja so najbolj poudarili
144

individualno pomoč učencu med poukom, česar sicer ni mogoče izvesti pri vseh
predmetih, ter uporabo slikovnega gradiva pri pouku, za kar je potrebno veliko
načrtovanja in dodatnega dela učitelja. Na OŠ Gora so vsi pedagoški delavci izpostavili
vlogo dodatnega dela učitelja ter vključitve učenca na razredno stopnjo oziroma čim
zgodnejši prihod v šolo. Nadalje so omenili vlogo in pomen družine, kot tudi socialno
odprtost novopriseljenega učenca, motivacijo in njegovo vedoželjnost ter sposobnosti
novopriseljenega. Na OŠ Gora je ravnatelj izrazil veliko skrb za novopriseljene učence ter
nehvaležen položaj, v katerega so postavljeni ob prihodu v Slovenijo. Izrazil je željo, da
bi lahko izvajali ure slovenskega jezika, ki bi bile namenjene tudi staršem teh otrok (v
intervjuju je poudaril, da je znanje slovenščine staršev pomembno za komunikacijo z
njimi in tako uspeh učenca). Omenil je tudi dodatnega učitelja, ki bi te otroke stalno
spremljal, spremljal njihove uspehe in pomagal ob neuspehih. Po njegovem mnenju je
čas za uvajanje novopriseljenih v razred prekratek, predvsem z vidika ocenjevanja.
Omenil je tudi, da bi bilo dobro imeti možnost, da ti učenci napredujejo z manjšim
številom ocen. Pri tem je učiteljem lahko pri njihovem pedagoškem delu v pomoč
spremenjen Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
osnovni šoli, ki v 19. členu pravi »Za učence, ki so tuji državljani oziroma osebe brez
državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju učenci tujci), se lahko v
dogovoru s starši prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo.
Znanje učenca tujca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev
oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih« (Pravilnik o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2008). Učitelji in ravnatelji
pa ne dobijo odgovorov, kaj storiti, ko se učenec vključi pred koncem šolskega leta? Kaj
storiti pred pisanjem nacionalnih preverjanj znanj, ko pa učenec niti še ne zna
slovensko? Ravnatelj je izrazil tudi nezadovoljstvo nad odgovori z Ministrstva za šolstvo.
Po pregledu zapisnikov pedagoških konferenc in jutranjih sestankov so novopriseljeni
učenci večkrat omenjeni in v zvezi s problematiko so sprejeli različne sklepe učiteljskega
zbora. Največ težav so imeli glede ocenjevanja, zato se je ravnatelj OŠ Gora večkrat z
vprašanji obračal na Ministrstvo za šolstvo in šport, kar potrjujejo tudi dopisi z opisom
situacije na OŠ Gora. OŠ Gora je edina od vseh treh, kjer so v razvojnem načrtu šole
novopriseljeni tudi omenjeni in sicer v smeri izobraževanje šolskega kadra za »delo z
učenci tujci«, nadalje tudi načrtujejo »tečaje slovenščine za učence tujce in njihove
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starše«, ter vključitev v podobne projekte Zavoda RS ali v projekte izobraževanja
Filozofske fakultete. Izpostavili so še »razvoj in uvajanje slikanic za delo z učenci tujci«
(pridobljeno na spletni strani OŠ Gora). OŠ Gora je bila tudi edina šola, kjer sem na
šolskih hodnikih opazila temo različnosti in vključevanja različnih v obliki branja knjig in
predstavitev na plakatih. Na OŠ Gora se je v primerjavi z ostalima šolama v zadnjih letih
vpisalo največ otrok: skupno 54, oziroma 2,4 do 4,4 % v enem letu. Ob posredovanju
podatkov je ravnatelj dodal še svoje mnenje, ki kaže na odnos do novopriseljenih »V
posameznih letih je sicer odstotek majhen, vendar je potrebno odstotke z leti seštevati.
Vprašanje pa je, ali imajo tisti učenci, ki so prišli kot migranti npr. v šolskem letu
2007/08, še tak status. Torej pogledi so lahko različni, vendar je dejstvo, da je okoli 16 %
takih otrok, ki smo jih sprejeli na šolo v zadnjih letih kot učence iz migrantskih družin in
jim moramo posvečati posebno pozornost.«
Vsi starši z OŠ Gora so na vprašalnikih zapisali, da so prišli zaradi službe oz. zaradi
dela. Odgovori na vprašanje kulturnih razlik med slovensko in njihovo kulturo so
nasprotujoči. Glede pričakovanj od bivanja v Sloveniji so bili odgovori staršev z OŠ Gora
najbolj številčni. Izrazili so željo, da bi bili učenci v šoli uspešni, nadalje pa tudi višji
zaslužek ter s tem povezano lepšo prihodnost zase in za otroke. Med pričakovanji so
izpostavili vključitev v slovensko družbo, tako zase kot za otroke, ter pridobitev
slovenskega državljanstva. Slovence spoznavajo predvsem prek službe ali pa v okolici,
kjer živijo. Vsi so napisali, da govorijo materni jezik v družini ter tako ohranjajo svojo
kulturo. Starši so pozitivno opisali svoje izkušnje s šolo ter šolo ocenili kot 'dobro', 'zelo
dobro' in 'odlično'. Želeli pa bi si še več pomoči pri učenju slovenskega jezika.
Novopriseljeni učenci na OŠ Gora so odgovorili, da se v razredu počutijo dobro.
Nadalje tudi niso izpostavili posebnih težav ob vključitvi v razred, le da se večini zdi
slovenščina težka, še posebej pri predmetih, kjer se je potrebo več učiti in svoje znanje
ubesediti. Učenci z OŠ Gora niso omenjali težav z vključevanjem in so izpostavili , da se v
razredu dobro počutijo ter da imajo veliko prijateljev. Poudariti je potrebno, da so se vsi
vključili v prvi triadi v začetku leta. Kot razlike med šolami so opazili, da na prejšnji šoli ni
bilo možnosti kosila ter da so bili obuti v čevljih. Vsi učenci z OŠ Gora, ki so sodelovali v
intervjuju, obiskujejo dodatne ure slovenskega jezika. En učenec je omenil, da mu včasih
pomaga oče, mama ne zna slovensko. Sicer pa so vsi učenci obiskovali dodatno učenje
slovenskega jezika v obliki tečaja in poudarili, da so se tam veliko naučili.
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Na podlagi izsledkov raziskave lahko ugotovimo, da je pomemben dejavnik v
doživljanju novopriseljenih na šolah stališče, ki ga zavzema ravnatelj. Če ravnatelj izraža
skrb, senzibilnost za vključevanje novopriseljenih, o tem več spregovori na pedagoških
konferencah, išče rešitve tudi zunaj šole in usmerja izobraževanje učiteljev k tej temi, jih
spodbuja k razmišljanju, osvetljuje 'drugo stran' zgodbe, spodbuja občutljivost pri
pedagoških delavcih, da z večjim razumevanjem sprejemajo novopriseljene učence in
imajo do njih 'drugačen' odnos. Če pa že vodstvo izraža odklonilen (neopredeljen)
odnos, če imajo slabe, neuspešne izkušnje z novopriseljenimi, pa tako mnenje (hitro)
prevzamejo tudi ostali delavci na šoli (podobno izpostavlja tudi Lesar, 2009).
Večina oblik pomoči, ki jih na proučevanih šolah ponudijo novopriseljenim
učencem, je osredotočenih na učenje slovenskega jezika. Na vseh treh šolah zaprosijo za
ure slovenščine kot tujega jezika, na eni pa imajo izredno pozitivno izkušnjo z učenjem
slovenščine kot tujega jezika v obliki tečaja izven šole v času rednega pouka. Če oblike
pomoči, ki jih novopriseljenim ponudijo na proučevanih šolah, primerjamo s tistimi, ki
sem jih predstavila v poglavju Primeri dobrih praks vključevanj novopriseljenih učencev v
Sloveniji, lahko ugotovimo, da se nekatere oblike pomoči prepoznavne tudi v teh šolah:
-

na vseh proučevanih šolah se poslužujejo pomoči enako govorečega sošolca ali
starejšega učenca na šoli;

-

večina učiteljic izpostavlja prilagajanje učnega procesa novopriseljenemu učencu
z drugačnimi (lažjimi) individualno prilagojenimi nalogami, redno uporabo
slikovnega gradiva pri pouku, prilagojenimi kriteriji ocenjevanja;

-

sodelovanje med šolo in društvom v kraju, kjer učenci dobijo pomoč pri pisanju
domačih nalog in se lahko učijo slovenskega jezika (tudi starši novopriseljenih
učencev), je bilo poudarjeno na eni šoli;

-

potrebnost dodatnega izobraževanja in osveščanja učiteljev so na eni izmed šol
zapisali v svoj razvojni načrt, kar je tudi eden od predlogov, ki so bili podani na
regionalnem posvetu v okviru projekta Strokovne podlage … (2011), in sicer so
zapisali ni dovolj, da se multikulturna načela zapišejo zgolj v učne načrte, treba je
učitelje naučiti medkulturnih kompetenc, saj če na primer učitelj nima razvite
tolerance, je ne more prenesti na učence.
Na vprašanje, kaj bi novopriseljeni učenci še potrebovali, je največ pedagoških

delavcev odgovorilo, da je to učenje slovenskega jezika pred prihodom v razred, kar bi
147

zmanjšalo tudi njihovo stisko in občutek nemoči, ko ničesar ne razumejo. Naslednja
kategorija je bilo učenje slovenskega jezika tudi za starše. Navsezadnje starši učencu
pomagajo pri šolskem delu, ga spodbujajo, mu svetujejo pa tudi sodelujejo s šolo.
Dobrodošel pa bi bil tudi dodaten učitelj/svetovalni delavec, ki bi pomagal tem
učencem ob stiskah, jim nudil učno pomoč, prevajal, pa tudi predstavljal neko vez med
starši in učitelji. Pedagoški delavci so torej našteli še večino ostalih oblik pomoči, ki jih
zasledimo tudi v Strokovnih podlagah, strategijah in teoretskih tematizacijah za
izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (2011) kot tudi v
Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). Na nobeni izmed šol niso omenili možnosti
učenja maternega jezika novopriseljenih, kar pomeni, da se pedagoški delavci, vključeni
v raziskavo, ne zavedajo pomena učenja maternega jezika novopriseljenih učencev kot
tudi učencev migrantov, saj to pomembno vpliva tako na učno uspešnost kot tudi na
razvoj identitete (Peček in Lesar, 2006; With another mother tongue, 2009; Knaflič,
1995).
Pomembna je tudi ugotovitev, da večina pedagoških delavcev največji delež
odgovornosti za učno uspešnost prepoznava v družini (izobraženosti in razgledanosti
staršev, njihovem odnosu do šole) in pri učencu samemu (socialna odprtost, motivacija
in vedoželjnost, sposobnosti učenca, posluh za učenje jezika, doživljanje preselitve), pa
tudi v nekih objektivnih dejstvih (vključitev na razredno ali predmetno stopnjo, razlike
med kulturama) (podobno tudi Peček in Lesar, 2006). Le na eni šoli, kjer se srečujejo z
novopriseljenimi šele zadnjih nekaj let in nimajo (daljših) izkušenj z reševanjem te
problematike, so vsi intervjuvani izpostavili tudi delo učitelja.
Učenci pravijo, da se v šoli dobro počutijo, to potrjujejo tudi s tem, da bi vsi,
razen enega vprašanega, ostali v Sloveniji, čeprav bi imeli možnost vrnitve domov, da pa
jim je bilo na začetku zelo težko, predvsem zaradi nerazumevanja jezika, zaradi česar
niso imeli možnosti sporazumevanja z okolico (predvsem učenci iz Kosova in
Makedonije, manj učenci iz Bosne, Srbije). Težave jim je na začetku povzročalo neznanje
slovenskega jezika. Toliko bolj tistim, ki so se vključili v višjih razredih osnovne šole, kjer
je potrebno globlje razumevanje besedil, znanje slovnice, razumevanje abstraktnih
pojmov ipd. Zato je učencem 'lažje', če se vključijo na razredni stopnji, predvsem v prvi
triadi (nezahtevna snov in besedišče, več časa za usvajanje jezika), in težje, če se
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vključujejo v zadnji triadi. Obstajajo pa velike individualne razlike med njimi glede
napredovanja v učnem in socialnem smislu (to izrazijo tako učenci kot pedagoški
delavci). Učenci opazijo med šolo v Sloveniji in šolo v njihovi državi zlasti zunanje razlike
(telovadnica, kosilo, preobuvanje v copate), nekateri pa tudi razlike v organizaciji pouka
(dnevi dejavnosti, logično učenje, manj nalog). Pomoč pri šolskem delu jim predstavlja
učenje slovenščine kot drugega jezika, pogosto omenjajo tudi pomoč očeta, tečaj
slovenskega jezika izven šole, pa tudi pomoč enako govorečih sošolcev ali drugega
učitelja (prek javnih del).
Starši novopriseljenih otrok pridejo v Slovenijo predvsem iz ekonomskih
razlogov: slabih možnosti zaslužka v izvorni državi in upanjem na boljše možnosti
napredovanja v novi. Pomemben jim je uspeh njihovih otrok v šoli, saj jim to predstavlja
lepšo prihodnost. Slovence spoznavajo predvsem prek službe, pri delu, dve mami pa sta
omenili tudi prek šole. Vsi starši, ki so pred nekaj meseci prišli v Slovenijo, so izražali
veliko optimizma, volje do napredka, tudi do napredovanja in uspeha otrok v šoli. Svoj
jezik in kulturo večinoma ohranjajo v krogu svoje družine, nekateri pa tudi v družbi
enake narodnosti, ali druženja v društvu.
V pisnih dokumentih je bilo moč zaznati reševanje te tematike na dveh šolah, na
OŠ Gora in OŠ Gozd. Dokumenti, ki jih je posredoval ravnatelj OŠ Gora, kažejo njegovo
skrb za reševanje in iskanje rešitev na Ministrstvu za šolstvo obenem pa tudi na sklepe,
ki jih je sprejel učiteljski zbor. OŠ Gora je tudi edina, ki na zunaj tudi pokaže, da se s to
tematiko ukvarja, da vsakoletno vključuje novopriseljene učence in jim kot takim
namenja tudi drugačno obravnavo. Ravnatelj tudi poudarja, da je vsak učenec zanje
dragocen, da nekateri otroke vpišejo k njim ravno zato, ker imajo na šoli z njimi izkušnje
in se zanje zavzemajo. Na OŠ Gozd so mi omogočili vpogled v zapisnike konferenc za
zadnji dve šolski leti. Tudi tam je bila pogosteje izražena skrb zaradi slabega
napredovanja novopriseljenih učencev in iskanje rešitev. Enkrat je vodstvo šole sklicalo
izredno konferenco pred koncem ocenjevalnega obdobja, da so ugotovili učni napredek
novopriseljenih na šoli in jim zagotovili zadostno pomoč, da bi ti lahko napredovali.
Zanimivo je, da so nekatere zahteve, ki bi jih učitelji želeli za lažje vključevanje
novopriseljenih, enake dobrim praksam, ki so jih na nekaterih šolah že izvajali v okviru
projekta: pripravljalnica za učenje slovenskega jezika, pomoč dodatnega (tujega) učitelja
novopriseljenim učencem, pomoč pri vključevanju staršev. Eden od ravnateljev je
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izpostavil pomen izobraževanja učiteljev na temo medkulturnih odnosov. Na eni od šol
imajo pozitivno prakso s sodelovanjem z izven-šolskim centrom za pomoč.
Večinoma je v odgovorih pedagoških delavcev zaznati skrb za delo z
novopriseljenimi in iskanje rešitev. Iščejo jih zunaj šole in obenem zaznavajo večjo
sistemsko neurejenost na tem področju.

2.9 Sklep
Ob pregledovanju formalnih in strokovnih rešitev na področju vključevanja
novopriseljenih učencev v slovenski šolski sistem ter na drugi strani ob primerjavi z
dejanskim stanjem reševanja te problematike na treh osnovnih šolah sem ugotovila, da
trenutne oblike dela novopriseljenim učencem niso najbolj naklonjene, predvsem pa
šolski vsakdan ni povsem pravičen v izpolnjevanju njihovih pravic. Tako ni zaslediti
spoštovanja kulturne identitete, jezika in vrednot novopriseljenih učencev (Konvencija o
otrokovih pravicah, 1989), prav tako se v šolah ne spodbuja znanja o zgodovini,
tradicijah, jeziku in kulturi manjšin (Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo
nacionalnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, 1992). Nadalje pri mnogih
učiteljih ni zaznati kritične refleksije praks in usklajevanja šolske zakonodaje z idejo
inkuzije (Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education, 2003),
premalo je izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na temo
medkulturnosti in inkluzije (prav tam; Resolucija o poučevanju o človekovih pravicah,
1978), s pomočjo katerih bi lažje dosegli uresničevanje pravic novopriseljenih učencev.
Pri pregledu dosedanjih raziskav sem ugotovila, da se je več pozornosti namenjalo
migrantom, ki so že dalj časa v Sloveniji (Dekleva in Razpotnik, 2002; Mežnarić, 1986). V
magistrskem delu pa se osredotočam na prvo leto bivanja novopriseljenih učencev v
Sloveniji.
Glede na množičnost preseljevanja, ki se odvija predvsem po drugi svetovni
vojni, in v okviru tega tudi priseljevanja v Slovenijo, se je potrebno zavedati vedno bolj
očitne raznolikosti kultur, ki je okoli nas. V dvajsetem stoletju je s preseljevanjem prišlo
tudi do razvoja različnih opredelitev multikulturalizma oziroma so se skozi čas razvili
različni koncepti politike do priseljencev (teorije 'anglo-conformity', teorije 'melting pota
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– talilnega lonca', teorije kulturnega pluralizma). Zaradi poudarjene različnosti kultur so
se

oblikovali

(komunikacijski

modeli
pristop,

multikulturnega
študije

izobraževanja.

posameznih

skupin,

V

večini

teh

inkluzivno

modelov

multikulturno

izobraževanje ter multikulturno in socialno rekonstrukcionistično izobraževanje) je
očitna zahteva po spremembi ne le na ravni sistema (v smislu skupnega ali ločenega
izobraževanja), temveč se rešitve išče v kurikulu, ki naj spodbuja razumevanje drugačnih
načinov življenja, komuniciranja in vrednotenja. Predvsem v okviru zadnjega modela
interkulturnega izobraževanja, se zahteva ponovno oblikovanje celotnih izobraževalnih
programov, ki naj bi odražali večjo skrb za različne kulture in omogočali njihovo večjo
vključenost v življenje šole. Ta naj bi se dosegla s poznavanjem različnih komunikacijskih
strategij in z globljim poznavanjem lastne kulture. Z namenom uresničevanja teh zahtev
so bile izdane Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Novak, 2009). Ob
primerjavi tam zapisanih načel in stanja na šolah, pridemo marsikje do razkoraka v
uresničevanju. Načelo odprtosti kurikula, kjer na bi v letnem programu dela namenili
posebno pozornost strategijam dela z novopriseljenimi otroci (v Smernicah je
uporabljen izraz otroci tujci) so deloma uresničili le na OŠ Gora. Načelo enakih možnosti,
v okviru katerega naj bi šole omogočile novopriseljenim učencem in njihovim staršem
sporazumevanje v njihovem jeziku, v proučevanih šolah ni bilo uresničeno. Na OŠ Reka
sta svetovalni delavki sicer omenili, da si pomagata s slovarjem ob komunikaciji s starši.
Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja zahteva, da vsaka
šola, ki ima vključene novopriselje učence izdela individualni program za posameznega
učenca in program dopolnilnega in dodatnega pouka. Programov nimajo izdelanih na
nobeni od šol, le v zapisnikih imajo zapisane sklepe oziroma poročila učiteljev o
napredovanju in težavah teh učencev. Imajo pa vsaj prve mesece razvite nekaj učne
pomoči, prevajanja med učenci. Vse šole spodbujajo učenje jezika učnega okolja, to je
slovenščine, nobena pa maternega jezika otroka. Na eni od šol so imeli pomoč
makedonskega učitelja, vendar le eno leto. Glede izvajanja kurikula je zapisano, da je
potrebno

ugotoviti

predznanje

novopriseljenega

učenca

in

nadalje

izdelati

individualizirani program (prav tam). V pomoč ugotavljanju predznanja bi bili prevedeni
kurikuli učnih predmetov iz držav, od koder najpogosteje prihajajo novopriseljeni
učenci. Tako bi učitelji lažje ocenili, katero znanje naj bi učenec že osvojil. Učencu bi
morali prilagajati vsebine, metode in strategije dela, kar učiteljice tudi skušajo
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uresničevati. Glede na predlagane rešitve naj bi po Smernicah novopriseljeni učenci tudi
imeli možnost izkazati svoje znanje v njihovem maternem jeziku (prav tam). Tega ni bilo
moč zaslediti na nobeni od šol vključenih v raziskavo. Izpolnjujejo rešitve kot so
spodbujanje medvrstniške in medgeneracijske pomoči, omogočanje ustreznega obdobja
prilagajanja, možnost vključevanja se v različne dejavnosti na lokalni ravni (v okviru
centrov za pomoč, društev, interesnih dejavnosti v šoli).
Pri pregledu organizacije šolskega sistema na Švedskem in v Kanadi je moč
ugotoviti, da sta to državi, ki imata pravičnejši odnos do novopriseljenih in jih ne
sprejemata kot 'gastarbeiterje'. Prednost, ki jo imajo novopriseljeni učenci in migranti
na Švedskem je učenje maternega jezika. Zavedajo se, da bo velika večina učiteljev v
obvezni osnovni šoli poučevala učence, katerih materni jezik ni švedščina. Zato država
poudarja ozaveščanje in izobraževanje pedagoških delavcev ter tako vpliva na njihov
pristop do novopriseljenih. I. Čančar (2011, str. 55) z intervjuji opravljenimi s švedskimi
učitelji to tudi potrjuje. Novopriseljeni učenci na Švedskem imajo tudi možnost do učne
pomoči v maternem jeziku, da lahko sledijo pouku različnih predmetov. Učenci imajo
možnost obiskovati pouk švedščine kot tujega jezika, ki je samostojen šolski predmet in
ima enak status kot švedščina. Napredek in učno uspešnost novopriseljenih učencev in
migrantov na Švedskem je moč opaziti na šolah, kjer je pomemben strokovni napredek
pri zaznavanju različnosti doseglo vodstvo šol, saj so se učitelji zato pogosteje
udeleževali izobraževanj, sodelovali so v različnih projektih, na šolah pa so pridobivali
knjige v različnih jezikih za šolsko knjižnico (With another mother tongue, 2009, str. 4142).
Do podobnih ugotovitev sem prišla tudi sama ob raziskovanju vključevanja
novopriseljenih na treh osnovnih šolah. Ugotovila sem, da obstajajo razlike med šolami
predvsem glede na odnos, ki ga ima ravnatelj do obravnavane tematike. V primeru, da
ravnatelj izraža veliko mero občutljivosti, prepoznava težave in ima razumevanje za
stiske novopriseljenih učencev in staršev, podobno stališče zavzamejo tudi ostali
pedagoški delavci. Tak ravnatelj tudi organizira izobraževanja na temo obravnave in dela
z novopriseljenimi učenci, nadalje je to tudi pogosta tema na pedagoških sestankih in
konferencah. V kolikor pa te tematike ne prepoznava kot problematične, morda je niti
ne želi izpostavljati kot pomembne, z manj tenkočutnosti nanjo gledajo tudi ostali
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učitelji. Enako kažejo tudi tuje raziskave, da je vodstvo šol, ki se zaveda in spoštuje
multikulturnost uspešnejše pri zmanjševanju primanjkljajev med učenci (Lesar, 2009).
Materni jezik novopriseljenih učencev je za njihovo napredovanje v šoli in
oblikovanje identitete izredno pomemben. Vendar pa ga slovenski pedagoški delavci ne
zaznavajo kot pomembnega, čeprav to v dokumentih mnogi poudarjajo (Čok, 2005;
Taštanoska, 2005; Knaflič, 1995). Učitelji na Švedskem se pomena maternega jezika
novopriseljenih učencev bolj zavedajo kot slovenski učitelji, kar je pokazala tudi
raziskava I. Čančar (2011, str. 65).
B. Maretnič Požarnik (2003, str. 132) med dejavniki, ki neposredno vplivajo na
učno uspešnost učencev, izpostavi ugotovitve metaanalize, kjer so ugotovili, da so to
značilnosti

učencev

(sposobnosti,

predznanje,

čustveno-vedenjske

značilnosti),

dogajanje v razredu (običajne metode poučevanja in preverjanja, interakcija med
učiteljem in učenci ter med samimi učenci) in domače razmere (socialno ekonomski
status družine, podpora staršev), katerih vpliv je sicer v tem vrstnem redu, vendar
razlike med temi tremi skupinami dejavnikov niso zelo velike. Med vplivi, ki so jih našteli
intervjuvani pedagoški delavci, pa sta na prvih mestih le značilnosti učencev in staršev.
Dodatno delo učitelja oziroma njegova vloga je ugotovljena kot pomembna le na OŠ
Gora, kjer se vsi pedagoški delavci zavedajo svoje vloge in odgovornosti v napredovanju
novopriseljenih učencev. Zanimivo je, da so učiteljice na OŠ Gozd in OŠ Gora izpostavile
predhodno pripravo razreda na prihod novopriseljenega učenca, medtem ko sta
učiteljici na OŠ Reka utemeljili, da so učenci njihove šole vključevanja novopriseljenih že
toliko vajeni, da temu ne posvečajo posebne pozornosti.
Sodelovanje s centri razen na eni od šol ni uveljavljeno. OŠ Reka ima to prednost,
da je center za pomoč v njihovi neposredni bližini in tako učence lažje napotijo tja.
Obenem pa lahko pomeni tudi prelaganje odgovornosti za učno napredovanje
novopriseljenih na center in ne-spreminjanje ustaljenih pedagoških praks na šoli. Na
ostalih šolah teh oblik sodelovanja ne izvajajo in sami, znotraj šol, rešujejo napredovanje
in vključevanje novopriseljenih.
Izražanje kulture novopriseljenih ali migrantov ni bilo vidno ali jasno
izpostavljeno na nobeni od šol. Ravnatelji in učiteljice sicer povedo, da po razrednih
kakšen učenec (občasno) predstavi svojo kulturo, ko v kurikulu pridejo teme, ki so
namenjene temu, da spoznajo tudi kulture novopriseljenih sošolcev ali migrantov. Sicer
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se pa niti sami pedagoški delavci ne izobražujejo o kulturi novopriseljenih učencev, to je
bolj stvar (vsaj za nekatere učiteljice), ki naj jo učenci izražajo doma. Le ravnatelj OŠ
Gora pove, da novopriseljenega skuša sprejeti v njegovem jeziku ter s pomočjo slovarja
v njegovem jeziku tudi kaj povedati ter tako premostiti prvo oviro ob vključitvi.
Izmed vseh šol je največ razumevanja in truda za uspešno delo zaznati s strani
ravnatelja OŠ Gora. Svoje naklonjenosti in zavedanja resnosti problematike ni pokazal le
v intervjuju, temveč njegove misli podprejo tudi javne objave na spletni strani šole,
vpogled v dopise, ki so bili poslani na ministrstvo, sklepi, ki so jih dosegli na šolskih
konferencah, izobraževanja, ki so bila namenjena učiteljem in posredno tudi odnos, ki
ga izražata učiteljici. Na šoli je moč opaziti prizadevanje za vključevanje migrantov tudi s
strani knjižničarke (plakati, vitrine s predstavitvami knjig s temami o različnosti med
ljudmi) in težnja po vključevanju vseh učencev v šole v naravi in tabore. Na tej šoli tudi v
največji meri izpostavijo kulturne razlike, ki vplivajo na vključitev novopriseljenega
učenca v razred.
Prepuščenost samemu sebi je še vedno očitna pri večini učiteljic v raziskavi, pa
nenazadnje tudi med ravnatelji in svetovalnimi delavkami. Manjkajo jim jasne smernice
in podpora s strani organizacije šolskega sistema in organizacije z lokalno skupnostjo,
premalo je sodelovanja med njimi, izmenjavanja dobrih izkušenj in idej za uspešno delo
z novopriseljenimi učenci. Zato se vsak po svoje trudi, kolikor se je pripravljen osebno
angažirati (ali pa tudi ne) in 'na novo' odkriva težave novopriseljenih učencev in rešitve
zanje. Pa vendar, ali obstajajo gradiva, učni pripomočki, ki so učiteljem na voljo pri delu
z njimi? Ali strokovne institucije v državi skrbijo za razvoj in dostopnost potrebnih gradiv
učiteljem kot je npr. to prepoznavno na Švedskem (Čančar, 2011)? Kaj lahko ravnatelji
šol naredijo, da učitelji na tematiko preseljevanja gledajo drugače? Ali izobraževalne
institucije na terciarni ravni izvajajo celovite programe usposabljanja učiteljev v praksi za
delo z novopriseljenimi učenci?
Drugačnost novopriseljenih otrok je s stani pedagoških delavcev največkrat
zaznana kot problem, težava, ki učiteljem predstavlja več dela in slabše napredovanje
učencev, ne pa kot doprinos različnosti. Zagotovo je delo v razredu potrebno spremeniti
in prilagoditi novopriseljenim učencem, pa vendar, ali to ne prinese nekaj dobrega tudi
vsem ostalim, mar jih ne bogati v zaznavanju in sprejemanju multikulturnosti? Kaj pa
nenazadnje naredijo institucije, ki izobražujejo bodoče učitelje? Je to tema, o kateri se
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izobražujejo, ki se je sploh zavedajo in ali znajo utemeljiti svoje stališče? Dejstvo namreč
je, da je v Sloveniji 15 % otrok migrantov, kar pomeni, da je vsak sedmi otrok migrant in
med njimi iz leta v leto več novopriseljenih. Dejstvo je, da se nobeden od učiteljev na
svoji poklicni poti tej tematiki ne bo mogel izogniti. Tako bo v razred, kjer bo razrednik
ali pa le poučeval en predmet, dobil učenca, ki ne bo znal slovensko in se bo šele pred
kratkim preselil – morda med letom ali pa tik pred nacionalnim preverjanjem znanja. Bo
to zanj prva izkušnja te tematike in bo iskal (ali pa ne) ustrezne rešitve. Bo o tematiki že
seznanjen? Ga bo to presenetilo in kako se bo odzval? Ali bo na to pripravljen?
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4 PRILOGA
Dejavniki učne uspešnosti
Kategorije
I. Družina
(razgledanost,
pričakovanja,
pomoč, odnos
do šole)
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Kode
- vloga očeta
- učenje slovenščine
za mame, večji
napredek otrok

Primeri iz intervjujev
R Gozd: Pomembno je kako oče ukaže mami:
naj hodi na slovenščino in potem tudi otroci
morajo. In takrat bolje napredujejo.

- uspeh je v starših
- komunikacija s
starši

R Gora: Ključ uspeha je pri starših. In če starši
ne znajo komunicirat, jim težko razložiš. Treba
je stalno delat, jih klicat domov, vabit in iskat
rešitve.

- stališča staršev do
šolanja
- SES
- izobraženost
staršev

SD Reka: Starši ne stojijo za tem, da bi se
otroci morali učiti slovenščino. Mi imamo nižji
sloj družbe: zidarje, očete, mame, ki ne znajo
jezik in se jim tudi kaj dosti ne da naučiti jezika
ali kaj drugega. Oni kofetkajo po mentaliteti.
Mi imamo tisti SES, socialno ekonomski status,
tisti SES pa pri izobrazbo staršev ne dosegati
pete stopnje, kaj šele šesto ali sedmo.

- delo staršev doma
z otrokom
- notranja
odgovornost

SD Gozd: Zelo važno je kaj delajo doma z njim.
Če je družinski interes, bo otrok uspešen. Ni
nujno od statusa in izobrazbe. To je tisto, kar
imaš notri v sebi ali pa nimaš.

- razgledanost
družine
- ambicioznost
družine
- izobraženost
staršev

U Milena: Mislim, da je tukaj ogromno
faktorjev: od razgledanost družine,
ambicioznosti družine, ker so nekateri
izobraženci. Nekaj let nazaj smo imeli eno
učenko, ki je bila hčerka veleposlanika in so jo
dali na vse tečaje.

- skrb očeta za
hčerko
- trud staršev

U Anja: Imam tega očeta iz Makedonije, ki je
zelo skrben do hčerke. Ta je iz Srbije, ta dva
sta iz Bosne, zelo iz različnih koncev in v bistvu
vsi vlagajo v to, da bo otrok znal in so pridni
tudi v šoli.

II. Vključitev na
razredno/
predmetno
stopnjo

- ni velikih ambicij
- končati šolanje,
pridobiti poklic

U Karmen: Starši nimajo velikih ambicij. Si pa
res želijo, da otroci naredijo šolo in pridejo do
enega poklica in se zaposlijo.

-pripravljenost
staršev na
- vključevanje in
napredek
- delo, pomoč in
podpora staršev
- stalno spremljanje
napredka otroka in
delo z njim doma

U Magda: Mislim, da ni važno od kod je nekdo
prišel, ampak od doma in družine in koliko so
starši pripravljeni na to vključevanje za
napredek otroka in družine. Mislim, da je vse
zelo pomembno dom in starši. Da starši otroku
skušajo po svojih močeh pomagat. Pri tisti
deklici je mamica kar vsak teden hodila,
pogovarjali sva se in gledali kako in kaj. In je
šlo zaradi tega hitreje. Pri tem fantu pa starši
še niso prišli v šolo. Nič ne delajo z njim.

- domače okolje
nestimulativno
- počasen napredek

U Marjetka: Če je domače okolje zelo
nestimulativno, je pravzaprav vse na šoli. Ta
otrok počasneje napreduje, ker ne opravi tistih
dodatnih nalog, ki mu jih dam.

- slabe izkušnje s
starši
- če otrok dela tudi
doma, hitreje
napreduje

U Tanja: Kar se staršev tiče, mi prav dobrih
izkušenj z njimi nimamo. Zelo redko, da se
bodo zdaj še starši doma usedli in dosledno
delali tisto, kar učitelj reče. Čeprav, imam pa
tole deklico, ki pa vse naredi doma in se doma
uči. Ne vem, ali se mama uči ali imajo znanca
ali ji oče pomaga po službi. Hitro pa
napreduje.

- nižji razredi lažje
- manj besedišča vs.
več besedišča
- en učitelj bolj
spremlja vs. več
učiteljev

R Gozd: Če pridejo v nižjih razredih, lažje
napredujejo. Ker se mi zdi, da je manj
besednega zaklada oz. učne snovi po
predmetih in ga stalno pridobiva. Če pa pride
recimo v sedmem razredu, ko je že učna snov
težja, mnogo različnih besedil, veliko
besedišča, on pa nima osnovnega besednega
zaklada, je to težko. Pa na razredni je en
učitelj in ta učitelj spremlja učenca vse ure, ve
besedni zaklad, ki ga naprej uvaja, nato
utrjuje in počasi ga učenec osvoji. Na
predmetni pa je vsako uro drug učitelj, učenec
ne razume in manj pridobi.

- razredna st. več
časa in prilagoditev
za delo z njimi
- predmetna st.

R Gora: Tisti, ki pridejo na razredno, je več
časa, da se z njimi dela. Se da tudi malo
prilagoditi delo in ocene. Na predmetni pa je
težko nadoknadit vse skupaj. Na razredni se
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večji primanjkljaj
snovi
- razredna st. več
povezovanja otrok
med seboj kot na
predmetni
- odrinjenost zaradi
jezika

otroci hitreje povežejo, ko je otrok star 13 ali
14 let pa se težko vživi. Tisti, ki pridejo na
predmetno stopnjo so kar malo odrinjeni, saj
ne znajo jezika.

- velika razlika
razredna vs.
predmetna stopnja
- prva triada je lažje,
boljša vključitev
- nato je težko:
učebnik in ocene

SD Reka: Velika razlika je med vključitvijo na
razredno in predmetno stopnjo, tudi razvojno.
Kolikor nižji razred je, lažje je. Če je prva triada
se kar lepo vklopijo, ker še niso ocene in je
opisno ocenjevanje in se jim lahko še malo
drugače posveti. Že četrti pa zna bit problem:
uporaba učbenika in ocene, tako pade na oba
šoka.

- razredna stopnja
lažje nadoknadijo
- ena učiteljica vs.
več učiteljev
- predmetna
stopnja veliko snovi

SD Gora: Ti, ki pridejo na razredno stopnjo,
lahko nadoknadijo primanjkljaj, imajo le eno
učiteljico, ki z njimi cel dan dela, spremlja
učenca vse učene ure, ve, kako učencev
napreduje in ga počasi uvaja. Imajo opisno
ocenjevanje in se imajo čas naučiti jezik. Zdaj
pri starejših pa je že veliko snovi, ki je ne
morejo usvojiti, ker niti jezika ne znajo, pa še
učitelj je vsako uro drug.

- starejši učenci
pogosteje
ponavljajo vs. mlajši

SD Gozd: Starejši učenci, ki pridejo, pogosteje
ponavljajo razred v primerjavi z nižjo stopnjo.
Drugače na nižji stopni ni pogojeno s tem.
Sploh, če začnejo v nižjem razredu, kot so že
delali v svoji državi. Potem po navadi
napredujejo.

- prej pride, lažje je
- težja terminologija
na predmetni
stopnji

U Marjetka: Na razredni stopnji prej pride
lažje je: prvi, drugi razred. To potem skoraj ne
veš več, ko pride v četrti, peti. Na predmetni
stopnji je pa velik problem, ker tam je pa
izrazoslovje, terminologija tako zapletena, da
ta otrok nikakor ne more delat, ker nima
osnov jezika.

- lažja snov, več
časa na razredni
stopnji

U Tanja: Seveda je razlika, to je v bistvu logika.
V nižjih razredih ima toliko več časa in tudi
manj snovi je. Lažja snov je.

III. Socialna
odprtost,
sprejetost v
razredu

- sposobnost
vključevanja v
družbo

R Reka: Eni so v devetem razredu pa se ne
morejo vklopiti. Eni pa pridejo v nižje razrede
pa jim tudi ne gre nekaj let pa jim tudi ne šlo
nikoli preveč dobro. Eni pa to z levo roko,
kakor je otrok.

- koliko otrok
sprejema druge
- zaprt tip osebnosti
vs. odprt tip

R Gozd: Mislim, da je največ odvisno od
sprejemljivosti otroka. A sprejema al ne, a je
bolj introvertiran tip, bolj zaprt in težko
navezuje stike in mu gre tudi napredovanje
težje. Ali pa je odprt in mu gre že zaradi tega
lažje.

- zadržanost
učencev, težje
najdejo stik
- strokovno delo ne
preseže odnosov

R Gora: Ti učenci razmeroma niso tako odprti
in živijo v enem svojem svetu, pa več ali manj
ne najdejo stika. In eno predavanje učitelja,
strokovno delo ne more presečt enih odnosov,
ki jih imajo učenci v razredu.

- pripravljenost za
pogovor s sovrstniki
- sproščenost vs.
zadržanost
- sposobnost
vključevanja v
družbo

U Milena: Koliko je otrok vključen v družbo,
koliko se sprosti, koliko se sploh začne
pogovarjat s sovrstniki. Ker nekateri ostanejo
zelo zadržani, imamo kakšen primer, ki se
sploh ne vklopi. Imeli smo eno učenko … prvo
leto je bilo zelo težko, potem pa je vsako leto
zelo napredovala, ampak je bila sama odprt
tip, komunikativna in se je tu počutila domače.

- pripravljenost
sprejemanja drugih

U Anja: To je tako: ali pride iz Makedonije ali
pa iz druge šole v Sloveniji je čisto vseeno od
kod. Otroci ga sprejmejo, če je pripravljen
sprejemati. Če pa ni pripravljen sprejemati, se
pa tako kot za vse ostale nehajo truditi.
Preprosto.

- sprejetost v
razredu
- dobro počutje, več
napredka, boljši
rezultati, bolje dela

U Karmen: Otrokovo počutje v razredu in
sprejetost sta zelo pomembna. Letos pri tem
fantku se zdi, da se dobro počuti in tudi
napreduje. Svetovalna delavka Neja je rekla,
da je od lanskega leta grozen napredek, ker
lani se ni niti nasmehnil. Zdaj pa se počuti
sprejetega in to vpliva na rezultate in na delo.

- učence ni bil
sprejet, je bil
osamljen
- ni naredil razreda

U Karmen: Učenci so ga najprej zelo zavračali
in je bil zelo osamljen. Počasi sem jih
pripravila, da so začeli in se tudi z njim
pogovarjali, ker je bil res osamljen in se ni
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dobro počutil. Ni se mogel vklopiti in tudi je
ponavljal tisto leto.
IV. Motivacija
in vedoželjnost

V. Sposobnosti
učenca

VI. Kulturne
razlike
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- motivacija

SD Reka: Ena deklica, ki smo jo imeli, je
izdelala s samimi petkami, da deveti razred je
izjemne pohvale dobila. Je bila pa zelo
motivirana in pripravljena zelo veliko narediti.

- vedoželjnost otrok

U Milena: Vedoželjnost otrok.

- želja za delo
otroka
- interes za šolo

U Magda: Pomemben je tudi sam otrok. Ali
ima željo ali nima želje in ali je sploh
zainteresiran za šolo.

- motivacija
- proti ponavljanju
razreda

U Branka: Njihova motivacija je večja. Edison
se je recimo hitro naučil jezika, ker ni hotel
ponavljat.

- marljivost otroka,
skrb
- delavnost
- vedoželjnost

U Marjetka: Odvisno je, če je sam otrok
drugačen, bolj marljiv, delaven, vedoželjen in
skrben.

- sposobnosti

R Reka: Odvisno od njegovih sposobnosti.

- sposobnosti

SD Gozd: Važno je, koliko je sam sposoben.

- sposobnosti

U Milena: Njegove splošne sposobnosti.

- sposobnosti
učenca

U Marjetka: Vse je povezano in še sposobnosti
učenca.

- sposobnosti
otroka

U Tanja: Ja, veliko tudi od sposobnosti otroka.

- učenci iz
Makedonije vs. s
Kosova
- odnos do šole
- drugačna tradicija

R Gora: Se mi pa zdi, da bi znali učenci iz
Makedonije hitreje napredovat. Mogoče imajo
malo drugače odnos na splošno do šole. Na
Kosovu so bili še drugi problemi pa tudi
tradicije morda niso imeli.

- učenci iz Albanije
vs. iz Makedonije
- zanimanje za šolo
vs. šola ni
pomembna

SD Gozd: V bistvu od kod prihaja je ena od
stvari: ti ki prihajajo iz Albanije imajo več
težav kot tisti iz Makedonije. Makedonci več
sprašujejo, se bolj zanimajo, ker Kosovo je pa
drug svet. Tukaj je dejansko kultura, da pač
otrok ne hodi v šolo, da to ni pomembno. Bodo

že v šoli naredili vse.

VII. Dodatno
delo učitelja

- spolne vloge
znotraj kulture

U Anja: Če pride iz tega šiptarskega dela
Makedonije, so potem tudi bolj versko šiptarji:
kjer žena nima 'prava glasanja' v tem stilu in
tudi zelo malo poudarjajo znanje otroka. In eni
imajo tipično žensko-moške poglede, ženska je
za štedilnik, v tem stilu … Imamo eno družino,
kjer sta fanta relativno v redu, punce pa so vse
po spisku slabe. Tudi zanemarjene so, tudi
zaudarjajo, imajo neurejene zobe, skratka vse
splošna beda je.

- odvisno od odnosa
do šole

U Marjetka: Jaz sem že imela otroka iz
Makedonije in ni bilo nobenih težav z njim.
Zdaj prevladujejo iz Kosova, tako da je težko
dati oceno. Tukaj so problemi, jemljejo šolo
drugače kot mi.

- odvisno od jezika,
narodnosti
- odnos do
izobraževanja

U Tanja: Je pa lažje, če nekoga dobiš,ki govori
Srbsko pa Hrvaško, kot pa enega ki Albansko.
Ker je tudi nam to bližje in mu tudi razložiš
lahko. Pri Albancih sem se naučila, da kar bom
jaz prosila, ne bo naredil. Mi ne moremo, mi
ne znamo, žena ne zna, jaz pa delam. Jaz
imam občutek pri njih, po tistem, kar sem se
pogovarjala: Pa saj, pa kaj rabi, kaj pa ona to
rabi. On jo bo pri sedemnajstih poroči enim od
svojih delavcev, ker ima gradbeno podjetje in
ona več kot to ne potrebuje. Ker je to od
njihove kulture odvisno.

- delo z novim
učencem
dodatno delo k
rednim
obveznostim

R Gora: Mi začnemo z novim učencem delat,
ne glede a bomo dobil ure ali ne. To je en
proces, ki se maksimalno zavrti in se takoj
okoli njega angažiramo. Seveda kolikor pač
lahko. Nekih dodatnih ljudi ni, vsak ima že
svoje obveznosti.

- neuradno delo
učiteljic
- odvisno od
posamezne
učiteljice

SD Gora: Se mi zdi, da učiteljice same veliko
delajo. Tako da tistega neuradnega,
'nezabeleženega' je pač največ. Več kot tistega
uradnega. Je pa seveda odvisno od učiteljice,
saj ljudje smo različni.

- trud učiteljev

U Karmen: Veliko pripomorejo učitelji. Sam je
pa treba ogromno truda vložit.
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VIII. Posluh za
učenje jezika

IX. Doživljanje
preselitve

X. Dodatno
delo
svetovalnih
delavk

- načrtovanje dela
- več dela

U Marjetka: Moraš seveda dobro načrtovat
delo: kaj boš, kako boš. To je, ne bom rekla
breme, ampak precej dela potegne za seboj.

- dodatno delo
učitelja

U Tanja: Je pa tudi na učitelju veliko, ker tisti,
ki takega otroka dobi, ima dodatno delo.

- osvajanje jezika pri
posamezniku

R Reka: To je pa čisto odvisno od vsakega
posameznika kako hitro bo jezik osvojil. Koliko
ima posluha.

- posluh

R Gozd: To je zelo odvisno od otroka: nekateri
imajo posluh za jezik, se hitro vključijo, se
pogovarjajo in so uspešni.

- posluh za glasbo in
jezik

U Magda: Tista punčka je bila na glasbenem
področju nadarjena, potem je hodila v
glasbeno šolo. Imela je posluh in se je hitro
naučila jezik.

- posluh za jezik

U Tanja: Malo posluha za jezik.

- iztrganost iz okolja
- ni se vključil in ni
napredoval

R Gozd: Imeli smo učenca, ki je prišel s težkim
srcem, je bil iz svojega okolja iztrgan in se ni
nikakor mogel vklopit in dela zelo težko. Ni
napredka, ker je skoz z mislimi nekje drugje.

- se ne vključijo,
imajo nostalgijo
- prišli proti svoji
volji
- ni interesa in težje
napredujejo

U Branka: Kakšni se ne vklopijo tako hitr, pa
imajo mogoče še kakšno nostalgijo in sploh so
bili tle prosti svoji volji gor pripeljani. In tako
nimajo interesa in je tudi napredovanje težje.

- delo svetovalne
delavke

U Karmen: Pa tudi svetovalna služba na tem
dela res veliko.

Legenda: R – ravnatelj, SD – svetovalna delavka, U – učiteljica
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